
ZPRAVODAJ
Obce Ropice červen 2015

Vážení spoluobčané,
již tradičně před prázdninami jsme pro Vás připravili ohlédnu-

tí se za prvním půlročním děním v naší obci. 
Po dlouhém 4,5 letém období jsme dokončili náročné procesy, 

a to tvorbu nového územního plánu a komplexní pozemkové 
úpravy. Na konci března nabyly platnosti komplexní pozemkové 
úpravy (KPÚ). Pozemky v obvodu KPÚ mají nová parcelní čísla 
a vlastníci, u kterých došlo ke změně výměry, musí tuto změnu 
nahlásit do konce roku finančnímu úřadu. Nový územní plán 
začal platit od 18. února 2015.

Od podzimu do konce května proběhla ve víceúčelové 
místnosti dvě školení zdarma pro naše občany, a to právní 
a počítačová gramotnost hrazena z projektu Evropské unie. 

Obec vytváří nový strategický plán rozvoje na léta 2015-2020. 
Z toho důvodu jsme Vás hned na začátku roku oslovili s dotazní-
ky, ve kterých jsme zjišťovali Vaše názory a náměty na spokojený 
a kvalitní život v obci. Vyhodnocení dotazníků je zveřejněno na 
stránkách obce, je i součástí tohoto čísla zpravodaje a bude jedním 
z podkladů pro tvorbu nové strategie rozvoje obce. 

V loňském roce obec postavila víceúčelové sportovní hřiště. 
Hlavním záměrem realizace bylo jeho využívání ropickými dětmi, 
z toho důvodu bylo postaveno v areálu školy. Občané obce Ropice 
si mohou hřiště také bezplatně vypůjčit. Režim využívání 
sportovního hřiště je dán vydaným provozním řádem zveřejně-
ným na stránkách obce a na oplocení areálu. Správcem je pan 
Pavel Chowaniec, u něhož si můžete hřiště objednat na tel. č. 721 
522 987. Provozní doba: školní rok 15 – 21 h, soboty, neděle, 
svátky a prázdniny 8 – 22 hod. 

Ze stavebních akcí, které se letos budou realizovat do konce 
prázdnin, je to výstavby vodovodu směrem k evangelické kapli 
v hodnotě 460 085 Kč a zřízení předškolní třídy mateřské školy 
v budově základní školy v souladu s požadavky hygieny v hodnotě 
300 402 Kč. V případě, že stavební úřad vydá v průběhu prázdnin 
stavební povolení, realizovali bychom na podzim další dvě stavby. 
Za mateřskou školou dokončíme parkoviště s kapacitou 46 míst, 
které bude provedeno v dlažbě. V centru obce bude dobudován 
chodník u Domu Sv. Josefa, který propojí cyklostezku na levé 
a pravé straně silnice I/11. 

V části Ropice Za lesem bylo vydané územní rozhodnutí pro 
stavbu přechodu pro chodce u autobusové zastávky a připravuje se 
projektová dokumentace pro stavební řízení. K historické budově 
obecního úřadu přijalo zastupitelstvo usnesení o jeho rekonstruk-
ci s náklady maximálně do 10 mil. Kč. a v současné době probíhá 
výběr projektanta. 

V letošním roce jsme se rozhodli neorganizovat zájezd pro 
seniory, ale naplánovali jsme pro ně kulturní vystoupení. Dne 
19.8.2015 v 15 hod. vystoupí v sále restaurace Centrum kapela 
Veselá trojka.  Ropičtí senioři mají vstupné zdarma, ostatní 
občané 50 Kč a neropičtí zájemci 100 Kč. Vstupenky si můžete 
vyzvednout u paní Walachové na obecním úřadu do 10. 8. 2015, 
tel. 558 735 165. Součástí programu bude rovněž přednáška 
(Ne)bezpečí seniorů, kterou bude zajišťovat obvodní oddělení 
Policie Frýdek-Místek. 

Jako každoročně se uskuteční Ropické zakončení léta, a to 
5.9.2015. Těšit se můžete na klaunskou show pro děti, vystoupení 
skupiny Team revival a Pearband.

Na žádost spoluobčanů připomínám, že obec má vydanou 
vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 

Slovo úvodem
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech 
pracovního klidu v době od 0 do 8 hod. a od 12 do 24 hod. 
veškerých prací s používáním strojů – sekaček, křovinořezů, 
motorových pil apod.

V závěru bych Vám chtěla do nadcházejícího letního období 
popřát co nejvíce příjemných, slunečných a úspěšných dnů, a to 
jak těm, kteří budou nabírat energii a relaxovat na dovolených, ale 
také těm, kteří musí i v extrémních letních podmínkách plnit 
pracovní úkoly. 

Mgr. Uršula Waniová 
Starostka obce

Do domácností bylo rozvezeno 450 dotazníků, dotazník byl 
zveřejněn i na internetových stránkách obce. Občané odevzdali 
78 vyplněných dotazníků.

1.  Kvalita života 

Vyhodnocení dotazníku pro obyvatele obce Ropice

2. Jako nejzávažnější problém v místě svého bydliště uvádí 
většina občanů provoz, hluk a prašnost na silnici I/11 a I/68.

3. Priority pro investice v obci:
1. komunikace
2. chodníky
3. budova mateřské školy
4. elektrické osvětlení
5. výstavba předškolní třídy MŠ v budově základní školy



2 Zpravodaj obce Ropice

Členové kulturní komise navštívili naše spoluobčany, aby jim 
poblahopřáli k jejich výročí narozenin.
97 let oslavila pí Bolková Eva a je nejstarší občankou Ropice
91 let – pí Blaníková Anna
85 let – p. Halama Isidor, 

pí Orszuliková Štěpánka
pí Macurová Jana
p. Walach Jan

80 let – p. Wawrzeczko Josef
K životnímu jubileu 50,60,70 a 75 let bylo posláno v tomto 

pololetí 29 blahopřání.
Ke Dni učitelů jsme předali kytici růží pedagogickému sboru 

a zároveň jsme nezapomněli ani na bývalé pedagogy, kteří jsou již 
v důchodu. Byla to pí Kropová, pí Klodová a pí Šancerová.

Dne 30. 4. 2014 se konalo Vítání občánků a celkově bylo 
17 dětí. Jsou to tyto děti: Ela Tomanková, Simona Šlezarová, 
Tobiasz Kaczmarczyk, Filip Widenka, Johanka Cieslarová, Innes 
Jochymková, Štěpán Dorda, Rozálie Blaníková, Dominik 
Michałek, Lilien Schwarzová, Viktorie Zawadzká, Viktorie 
Uhlářová, Daniel Kaszper, Daniel Szewieczek, Boris Škuta, 
Dorota Kujawa a Aneta Trubecká. 

Dne 30. 5. 2014 jsme pro děti ze základní a mateřské školy 
připravili dětský den. Pro děti byl připraven skákací hrad 
a prohlídka hasičské zbrojnice s ukázkou techniky.

Na závěr školního roku se rozloučíme s 11 dětmi, které 
odcházejí do 6. tříd. Z mateřské školy na základní školu přejde 
14 dětí. Dětem byly rozdány upomínkové dárečky. 

S přáním krásného a prosluněného léta přeje za kulturní 
komisi

Ludmila Haltofová

6. budova základní školy
7. přechody pro chodce
8. rekonstrukce historické budovy obecního úřadu
9. vodovody
10. kanalizace
11. prolézačky, dětská hřiště
12. zeleň

4. Služby, které by občané uvítali v obci
1. ordinace praktického a dětského lékaře
2. lékárna
3. opravna oděvů a obuvi
4. dům s pečovatelskou službou
5. senior taxi
6. cukrárna, kavárna
7. masážní služby
8. vzdělávání občanů
9. odvoz bioodpadů
10. večerka – potraviny – v části Oblasky a Za lesem

5. Pořádání sportovních a kulturních akcí

9 Cesta z centra od katolického kostela směrem k silnici I/11 
a dále podél silnice k přechodu pro chodce u školy

10 Spojovací chodník od nové cesty za školkou  k lokalitě 
Oblasky

11 Vodovod Galagus - od Linde GAS k Penzionu Mlýn a k zá-
stavbě v lokalitě Galagus - spoluúčast Beskyská golfová a.s.

12 Vodovod od Nebor k zástavbě rodinných domů Za lipkami

13 Přechod pro chodce Ropice Za lesem

14 Přechod pro chodce u Cihelny

15 Přechod pro chodce před víceúčelovou budovou Ropice 142

16 Oprava propustku za Riderou

17 Oprava odvodnění místní komunikace v lokalitě Oblasky 
U dubu

18 Zeleň - parkové úpravy - úřad, areál parku, evangelická kaple, 
parkoviště za školou

19 Svodidla - instalace svodidel v úseku od aut.zast. Ropice 
centrum směrem k zákl. škole

20 Orientační a informační tabule, mapa Ropice (propagace 
obce), pojmenování ulic

21 Likvidace černých skládek v katastru obce Ropice

22 Rekonstrukce plotu kolem školy

23 Oprava mostků přes vodní toky Za lesem 

Zastupitelé rozhodnou o přidělení dotací z RO
Stejně jako v minulých letech i letos rozhodli zastupitelé 

o vyčlenění částky 650 tis. z rozpočtu obce Ropice na poskytnutí 
dotací na projekty nestátních neziskových organizací a jiných FO 
nebo PO. První termín pro podání žádosti o tyto dotace byl do 30. 
dubna 2015. K tomuto datu bylo na OÚ Ropice podáno celkem 11 
žádostí a celkový objem požadovaných finančních prostředků činil 
769.790,- Kč.

Finanční výbor všechny žádosti prověřil a zhodnotil, že v 7 př-
ípadech žadatelé splnili všechny podmínky pro poskytnutí dotace, 
v jednom případě je potřeba doložit seznam příjemců služby, 
kterým je poskytována a ve 3 případech žadatelé nesplnili podmínky 
podle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Ropice pro rok 
2015 i přes to, že byli pracovníkem obecního úřadu písemně na tyto 
vady upozorněni a vyzváni k jejich odstranění. Vzhledem k tomu, že 
celková požadovaná částka vysoce převyšuje stanovený limit, FV 
navrhne zastupitelům některé požadované částky snížit.  

O schválení požadovaných dotací rozhodne ZO na nejbližším 
zasedání.

Za FV Bc. Martina Opachová

Nová zelená úsporám 2015
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o tom, že Státní fond životního 

prostředí ČR začal přijímat žádosti o dotaci. V pokračování 
programu Nová zelená úsporám je v letošním roce podporováno 
mimo jiné zateplení rodinných domů a výstavba pasivních 
rodinných domů. Rozšířeny byly možnosti podpory výměny zdrojů 
tepla. Žádosti se přijímají od 15. května 2015. Příjem žádostí 
skončí 31. října 2015 nebo při vyčerpání finančních prostředků. 

V letošním roce bude na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. 
korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů 
na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele 
bytových domů v Praze. Výše dotace u rodinných domů je až 50 %. 
Maximálně lze získat 5 mil. Kč na rodinný dům. Realizace podporo-
vaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském 
kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Toto 
10% zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného 
posudku a zajištění technického dozoru stavebníka.

Strategický plán rozvoje obce Ropice - nejzajímavější 
investiční akce plánované na období 2015 až 2020

Žádáme občany, aby své náměty na doplnění strategického plánu 
zasílali přímo na e-mailovou adresu zastupitele@ropice.cz do 
31.7.2015. Následně proběhne veřejné projednávání strategického 
plánu.

č. akce Název akce

1 Rekonstrukce historické budovy obecního úřadu

2 Rekonsrukce požární zbrojnice - sociální zařízení pro hřiště

3 Areál parku (projekt na komplexní řešení - podium, hřiště,     
bufet, osvětlení, bruslařská dráha, zeleň … )

4 Parkoviště za školkou

5 Dobudování chodníku před Domem Sv. Josefa

6 Prodloužení chodníku ke k.ú. Nebory - regionální význam

7 Obnova komunikací - položení aspoň 2 km živočného 
povrchu průběžně každý rok

8 Oprava a dokončení komunikací v lokalitě Oblasky a chodník 
od budovy č.p.142 směrem k lokalitě Oblasky



Plesová sezóna 2011

15. ledna 2011 Myslivecký ples 

22. ledna 2011 Bal szkolny i PZKO 

29. ledna 2011 Ples CSELESTY

12. února 2011 Školní ples

26. února 2011 Ostatková zábava 

… „balvany“ byly obzvlášť těžké … 

Rozšíření pracovní doby Kadeřnictví, 
holičství Ropice Centrum č.p. 128

Úterý:  8:00 – 14:00

Středa, Čtvrtek 10:00 – 17:00

Pátek, Sobota    objednávky

Těší se na Vaši návštěvu        Cyrkuliková Alena

Tel: 604 850 505

 

 

„Na táboře se mi líbilo jak jsme sbírali smajlíky. Také se mi na táboře 
líbilo jak jsme jeli vlakem na dětské golfové hřiště. Moc se mi líbilo ve 
čtvrtek jak tam byli rodiče a jak jsme malovali rybky, jak byly pamětní 
hádanky, jak se hrály kuželky, to jsem na jeden hod srazila 6 kuželek, pak 
se házely kruhy, pak se střílelo do terče a pak bylo vyhlášení. Já jsem 
dostala tři smajlíky.“

 Adélka Ligocká, 7 let

Děti z první skupiny jako každoročně plnily táborové úkoly, hrály 

hry a malovaly krásné obrázky. Každý týden si vymyslely název 

své skupiny a vyrobily z krepového papíru maskota, kterým 

vyzdobily hájenku. Svědomitě plnily úkoly, a protože byly hodné, 

pohádkové postavičky jim tam nechaly poklad. Ten vždy úspěšně 

našly a jako poděkování zazpívaly písničky. I když nám počasí moc 

nepřálo, tak jsme si to společně užili a spoustu legrace zažili.

Helenka Cyrkulíková, 1.skupina

 Na táboře jsme se na poprvé seznámili. 
Potom jsme hráli různé hry. Sbírali jsme 
smajlíky. Bylo tam dobře a soupeřili jsme o 
ty smajlíky kdo jich za celý tábor bude mít 
nejvíce. Cena byla krásna, byl to polštář a 
různé sladkosti. Chodila jsem tam moc 
rada s dobrým pocitem, protože jsem tam 
měla hodně kamarádek. Potom jsme se 
rozloučily a mohli jít domu. Zazvonil 
zvonec a táboru je konec.

Sabinka Niedobová 10 let

Workshop ve Velkých Losinách – kreslíme na vyrobený ruční papír

3Zpravodaj obce Ropice

Členové kulturní komise navštívili naše spoluobčany, aby jim 
poblahopřáli k životním jubilejím.
80 let – paní Hünnerová Irena, paní Ščotková Bronislava, paní 

Kubienová Anna
85 let – paní Smelíková Anna, paní Misiorzová Anna
90 let – paní Radvanová Anděla, pan Drong Antonín
92 let – paní Blaníková Anna

Nejstarší občankou Ropice je paní Bolková Eva, která oslavila 
98. narozeniny. 

Občanům, kteří oslavili 50, 60, 70 a 75 let, bylo zasláno celkem 
34 blahopřání. 

Ke dni učitelů jsme předali kytice růží pedagogickému sboru a 
zároveň jsme nezapomněli ani na bývalé pedagogy, tj. paní 
Kropová, paní Klodová a paní Šancerová, které jsou již v důchodu.

Dne 29. 04. 2015 jsme přivítali 16 nových občánků Ropice:  
Dominik Kincel, Jiří Zmija, Viktorie Marešová, Samuel Josiek, 
Radovan Urbančík, Emma Fojciková, Nina Třeslínová, Natalie 
Sofie Vranková, Erika Szmeková, Ella Waclawková, Adam Sikora, 
Karolina Pociorek, Jakub Bystřický, Nela Milatová, Emily Čač, 
Sara Kaczmarczyková. 

Letošní dětský den proběhl dne 29. 05. 2015. Pro děti 
z mateřské a základní školy byl připraven skákací hrad a také 
prohlídka hasičské zbrojnice s ukázkou techniky. 

Ještě nás čeká zakončení školního roku, kde se rozloučíme 
s dětmi z 5. třídy a zároveň s dětmi z mateřské školy, které půjdou 
do první třídy. 

Kulturní komise přeje všem občanům hezké a prosluněné léto.

 Ludmila Haltofová

Zpráva o činnosti kulturní a sociální komise 
za I. pololetí  2015

Podporované oblasti:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných 

domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou 

náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
Žádosti jsou přijímány výhradně elektronicky na www.

novazelenausporam.cz. Do 5 dnů od podání elektronické žádosti 
je třeba zaslat nebo doručit potřebné dokumenty na příslušné 
krajské pracoviště SFŽP. Podrobnější informace a podmínky 
dotace získáte na www.novazelenausporam.cz.

Za FV Bc. Martina Opachová

Ropický les

 O obecním lese jsem na stránkách Zpravodaje psal už vícekrát. 
Ti, kdo bydlí v okolí lesa a občas se lesem projdou, ho znají velmi 
dobře. Je místem tras vyjížděk na koních, procházek jenom tak, 
procházek za houbami a lesními plody. Jsou lidé, kteří se nebojí 
těžké práce a v lese si po dohodě s obcí udělají sběr palivového 
dříví. Ale je určitě řada občanů, kteří v obecním lese nebyli. 

Les vlastníme od roku 2001, kdy se nám ho podařilo získat od 
Lesů ČR, na základě zákona o vydávání majetku obcím. Vydával se 
majetek, který jim byl před rokem 1948  přídělovými listinami z 
majetku zkonfiskovaného Benešovými dekrety. Získali jsme pouze 
Baliny a Ropický les, celkem 50,24 ha. Les na Štítku zůstal ve 
vlastnictví státu. Získali jsme les, který byl z 60-ti % na hranici 
mýtního věku. Získali jsme však téměř monokulturu smrku, který 
byl z části poškozen pilatkou a ve velké míře napadený houbou 
Václavkou. V sedmdesátých letech prošla lesem jedna z prvních 
novodobých větrných kalamit a otevřela do té doby ucelený 
komplex lesa.  Postupně prošly větrné kalamity mimo jiné v letech 
2007, 2010, 2012. Po každém silnějším větru padaly řady stromů. K 
tomu se přidal kůrovec, který kromě našeho lesa zdecimoval lesy 
celého příhraničí, včetně Kysuc, Frenštátska, Jeseníků.  Na jedno 
místo je to vizuálně velký zásah, který poznamená krajinu, a proto 
může připadat, že někdo krásný les zplundroval. To se obcí 
bohužel šíří. Je si však uvědomit několik rozhodujících faktů.

Nejprve čísla :

1.    Bylo vytěženo            z toho těžba kalamitní ( nahodilá )
       9 588 plm                            7 533 plm
Nahodilá těžba = vyvrácené, zlomené, uschlé stromy. Těží se v 

rozhodující míře pouze to, co samo odešlo.

2.    Bylo vysazeno             z toho melioračních dřevin
       178 940 ks sazenic              129 395  ks sazenic       
Meliorační dřevina = současný ekologický trend, šiřicí se 

Evropou, prosazovaný do projektů Lesních hospodářských plánů 
odbory životního prostředí a podporovaný dotacemi. Výhledově 
v horizontu 50-ti let problém v hospodářském využití dřeva. Něco 
málo stolařství, zbytek do pece. Bukovými deskami se špatně 
bední, nebo se   z dubových trámů dělají střechy. Naši předci 
věděli, proč sadí jehličnany. Rychleji rostou a jsou všestranně 
využitelné.

3.  Výnos z prodeje dřeva     náklady spojené s lesem 
                                                            výsledek hospodaření

                13.844 tis. Kč                  9.591 tis. Kč +  4.253 tis.Kč  
V rozpočtu obce jsou dnes peníze z lesa. Ty by měly sloužit 

zejména k  jeho další péči.
 ( Přibudou ještě peníze z prodeje pozemků na stavbu I/68 ), 

4. Byla vybudována cestní síť, která nám umožňuje bezproblé-
mový pohyb po lese a umožnila dostat veškerou dřevní hmotu včas 
k odběratelům. Kdo chodil po lese ví, že v řadě úseků muselo být 
navezeno kamenivo v tloušťce až 90  cm.

5. Dnes jsou porosty nepřístupné vybudovanými oplocenkami. 
Způsobují neprostupnost lesa, jinak se však proti okusu, loupání 

a vytloukání zvěří nedá postupovat. Postupně budou 
jednotlivé porosty uvolněny z jejich sevření, porosty 
prořezávány a  tvarovány tak, aby dominantními byly 
stromy, které budou vytvářet nový les. V několika 
nových porostech tyto práce byly v roce 2011, 2012 a 
2013 zahájeny.

Les bude rozdělen na dvě části. Před a za cestou. 
Každá část bude samostatně přístupná a to jak po 
místních komunikacích, tak po nově vybudované 
souběžné komunikaci směrem na MK u p. Zawadské-
ho. Pro pohyb lesem bude vybudován podél potoka 
chodník pro pěší a eko-podchod pro zvěř.

Pěstování lesa vyžaduje předvídání, čas a trpělivost. 
Kromě toho lidi odborně zdatné a dlouhodobě 
využitelné. Pracovali v něm manželé Dudkovi. Měli 
les za plotem a věnovali se mu snad víc než své 
zahradě. Po nich přišel pan Tolasz. Porosty zná jak 

málokdo. Spolu s nimi ing. Bartončík, odborný lesní hos-podář a 
já.  Nedovedu si představit, že by měl v lese pracovat opět někdo 
nový, který není navíc z oboru. Každý rok navazuje na to, co bylo v 
minulých letech uděláno. Je potřebné, aby byly využity zkušenosti 
z minulých let. Co kde rostlo, co ne. Kdy je zapotřebí sadit, co a 
proč, kdy vyžínat, natírat, prořezávat, kdy a proč kácet, kudy 
odvážet atd. Lesem je zapotřebí chodit a dívat se. Podle toho 
reagovat a zadávat práci. Jestliže na zahradě něco trvá rok, v lese 



V 9 hodin jsme dělali testy, kde 
nejlepší byla Diana a já jsem měl 30 
bodů. Potom byla jízda zručnosti a já 
byl nejlepší. Pak jsme měli zdravovědu a 
toho jsme se báli všichni nejvíc. A přišla 
jízda na hřišti, kde se  jednomu klukovi 
utrhl soutěžící přívěšek a musel jet 
ještě jednou. Poslední jsme jeli my a 
Roman měl jen jednu chybu a Nina 
chtěla říct, jen aby jsme zase nebyli 
poslední. Nejvíce se mi líbila jízda 
z r u č n o s t i  a  n e l í b i l a  s e  m i  a s i  
zdravověda. 

                                  Petr Niemczyk

Dne 27. 4. 2012 jsem byla 
s kamarády na soutěži: SOUTĚŽ 
MLADÝCH CYKLISTŮ 2012 v DDM 
Třinec. Velmi se mi tam líbilo, měli  
jsme 5. místo. Mě se nepodařila 
zdravověda, ale zato jsem byla nejlepší 
z testů, měla jsem jen dvě chyby. 
U jízdy zručnosti mi to šlo až na pár 
chyb. Já jsem měla nejméně trestných 
bodů z našeho týmu. Když jsme dora-
zili na soutěž, tak jsme si četli 
pravidla. V testech jsem se bála 
nejméně a nejvíc jsem se bála jízdy 
zručnosti a nakonec  jsem  zničila  
zdravovědu. Jsem  ráda,  že máme  
5. místo z devíti zúčastněných škol.

          Diana Murínová
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Kalamita v roce 2012

Kalamita v roce 2007

Ilustrační foto:

Na tom se sadit nedá. Byla nezbytná úprava terénu strojní technikou.

Vývoz klestu ke štěpkování.

Vážení rodiče, vážení spoluobčané.
Ani jsme se nenadáli a vaše děti mají školní rok za sebou. 

V letošním školním roce navštěvovalo naše školy 76 žáků. Z toho 53 
žáků českou  základní školu a 23 žáků polskou základní školu. 
Všichni žáci absolvovali školní rok bez vážných problémů a prospěli. 
Většina žáků se samými jedničkami nebo s vyznamenáním. 10 žáků 
z naší školy vychází. Děti odcházejí do spádových  škol v Třinci, 
Českém Těšíně a Hnojníku.

Do prvních  tříd nastoupí pravděpodobně19 dětí.
Po celý školní rok se o děti staral zkušený  odborný personál. 

Výchovně vzdělávací práci zajišťoval aprobovaný personál a to jak v 
mateřských školách, tak v základních školách.

V mateřských školách pracovalo pět paní učitelek a v zá-kladních 
školách osm pedagogických pracovnic. O provoz a čistotu škol se 
staraly čtyři pracovnice a stravu zajišťovaly rovněž  tři pracovnice. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům za 
svědomitou a nelehkou práci.

I v letošním školním roce se naše škola opět zapojila do projektu 
Ovoce do škol. Děti dostávají zdarma ovocné nebo zeleninové 
svačinky, které jsou dotovány Evropskou unií. Svačinky dětem 
chutnají a jsou zpestřením dětského jídelníčku.

Ve školní jídelně jsou jídelníčky pestřejší o větší podíl ovoce 
a zeleniny a zařazování bio potravin do stravy. 

Během školního roku se žáci zapojovali do různých soutěží, kde 
byly rovněž úspěšní.

min. pět. Většinou je les spojený s generací lesníků. Minulost je 
spojována se mnou, neodmítám zodpovědnost a rád kdykoliv 
vysvětlím, proč se co udělalo, stejně jak je co naplánováno. 

Obnova lesa je v první fázi. Doufám, že má les nejhorší za 
sebou. Jeho stav se může postupně zlepšovat. Je ale zapotřebí 
udělat ještě hodně systémové práce. Přeji si proto, aby mu byla 
věnována pozornost, jakou si zaslouží. Neobnovujeme ho jenom 
pro sebe, ale zejména pro příští generace.

Jan Bazgierz

Senior Taxi
Přeprava seniorů a nemocných

Nemáte nárok na sanitku a potřebujete se dopravit k lékaři?

Jsme tu pro Vás!!

VOLEJTE 725 998 120
Potřebujete se dopravit k lékaři, na rehabilitaci, do lázní nebo 
jen do lékárny a nemá Vás kdo odvést? Rádi Vám pomůžeme! 
Dopravíme Vás, kam budete potřebovat, také Vám pomůžeme 

s nákupem nebo těžkými věcmi. Zavolat si nás mohou 
i zdravotně postižení nebo maminky s dětmi. K dispozici 

máme dětské sedačky i invalidní vozík.

Služby zdarma
Doprovod k lékařům, vyřizování formalit, vyzvednutí léků, 

odnos zavazadel, čekání asistenta do 30 min

Ceny služeb

10 Kč/km (smluvně)

Bystřice, Třinec, Vendryně, Nýdek, 
Ropice a okolí

Telefonické objednávky nejlépe den předem
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V letošním školním roce se naše škola, tak jako v minulých 
letech, opět zapojila do soutěží, které pořádají školy sdružené 
v Povodí Stonávky a DDM Třinec. 

Rádi vás seznámíme s těmito mimoškolními akcemi. 
V září začínáme  sportovním turnajem v přehazované, kterou 

pořádá naše škola ve spolupráci se zřizovatelem obce Ropice pro 
okolní školy. Letos jsme se umístili na krásném 3. místě. Během 
podzimu trénujeme v tělesné výchově a ve sportovním kroužku 
florbal a vybíjenou. Vybíjenou děti hrají s nadšením a florbalu se 
zúčastňují i dívky. Vybíjená pro nás skončila dalším úspěchem 
a mohli jsme se radovat opět z 3. místa. S koncem února přichází 
do naší školy jarní těšení spolu s kulturními akcemi. Jako první se 
předvádí žáci, kteří mají zájem předvést ostatním spolužákům 
pěvecké, hudební dovednosti. Mohou zpívat, hrát na hudební 
nástroj. Děti, které uspěly, reprezentovaly naší školu v pěvecké 
soutěži Rozvíjej se poupátko a v recitační soutěži v DDM Třinec. 
Pilně se připravujeme na přehlídku divadel v Třanovicích. Letos 
si žáci 4. a 5. ročníku připravili a sami vymysleli  krátkou 
divadelní hru Tajemství staré školy obohacenou zpěvem 
i tanečním vystoupení.  Jejich herecký výkon můžete vidět i vy 
během radovánek a oslav 110. výročí školy. Celou naší bohatou 
škálu soutěží zakončíme výtvarnou akcí Krajina kolem nás 
a atletickým trojbojem. Děkujeme všem žákům a učitelům za 
pilnou přípravu a účast.

Zapsala: Mgr. Pavla Palonca

Z życia naszej szkoły

Nasze życie szkolne w tym roku było ciekawe i urozmaicone. 
Odbyły się różne imprezy i spotkania. W ramach akcji „Z książką na 
walizkach“ przyjechała do nas pani Beata Ostrowicka, autorka wielu 
książek dla dzieci i młodzieży, między innymi książki „Ale ja tak 
chcę“, która została nagrodzona tytułem „BESTSELLERek 2006“ i 
przetłumaczona na język czeski. Pani Barbara nie tylko opowiedziała 
dzieciom, jak powstaje książka, ale razem z dziećmi tworzyła 
autorskie opowiadanie. 

Z przedstawieniem pn.: „Gotyk – życie rycerzy za panowania 
Luksemburgów“ przyjechali do nas członkowie agencji artystycznej 
„Pernštejni“ z Pardubic. Oglądaliśmy ceremonię pasowania na 
rycerza, pojedynek rycerski oraz scenkę przedstawiającą powrót 
króla rycerza Jana Luksemburskiego z bitwy do kraju. 

W naszej szkole odbyły się również warsztaty etyczne pn.: 
„Zostań dobrym kolegą!“ Temat przedstawiony formą kart 
roboczych, wesołych piosenek i ciekawych historyjek wszystkich 
zainteresował. Dzieci uważają, że dobry kolega pożycza, pomaga, 
jest prawdomówny, skromny, umie podzielić się, pocieszyć, 
wysłuchać.

Razem z naszymi dziećmi braliśmy udział w interaktywnych 
lekcjach muzealnych. Mogliśmy zobaczyć, jak wyglądało życie 
rycerzy i ich dam w okresie średniowiecza oraz  w fascynującym 
świecie starożytnego Egiptu, gdzie kwitło rzemiosło, handel 
i budownictwo. Na wystawkach dzieci mogły dotknąć, spróbować, 
wsiąść na makietę konia, poprzymierzać stroje, pisać hieroglifami...

Zorganizowaliśmy również kilka projektów związanych z nauką 
o przyrodzie i nauką o kraju. Stałe miejsce w sercach naszych dzieci 
mają wszelkiego rodzaju zwierzęta, począwszy od ślimaków, a 
skończywszy na słoniach, żyrafach i tygrysach. Dzieci są wrażliwe na 

los bezbronnych zwierząt, więc corocznie odwiedzamy schronisko 
dla psów w Trzyńcu, zabieramy karmę i wyprowadzamy psiaki na 
spacerek. W tym roku szkolnym również zaadoptowaliśmy w 
ostrawskim ZOO tygrysa ussuryjskiego, który zamieszkuje gęste 
górskie lasy tajgi, jest zagrożony wyginięciem i objęty ochronnym 
europejskim programem ogrodów zoologicznych.

Uczniowie klasy czwartej tworzyli prezentację komputerową na 
temat poszczególnych ekosystemów z ich powiązaniami 
i odrębnościami. Na lekcjach nauki o kraju zajęliśmy się historią 
Śląska Cieszyńskiego i wędrowaliśmy śladami cieszyńskich 
Habsburgów. Podziwialiśmy późno barokowy Teatr im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie, kościół parafialny p. w. św. Marii 
Magdaleny, Ratusz, Hotel „Pod Brunatnym Jeleniem“ 
i zastanawialiśmy się, co wszystko odgrywało się w tych 
pomieszczeniach przed laty. Patrząc przez okno z muzealnej 
kafeterii oglądaliśmy w Parku Pokoju pomnik Józefa II, którego 
reformy i patent tolerancyjny dotknęły nas wszystkich.

W tym roku szkolnym w naszej szkole rozpoczęło swoją 
działalność kółko dziennikarskie. Raz na dwa tygodnie spotykaliśmy 
się z grupką uczniów, by redagować nasze pisemko „Szkolny 
dzwoneczek“. Dzieci ćwiczyły pracę w zespole, umiejętność 
wyrażania się,  ekspresję artystyczną,  rozwijały swoje 
zainteresowania. Młodsi uczniowie uczęszczali do kółka języka 
angielskiego, a uczniowie klasy czwartej do kółka informatycznego. 

W przygotowaniach do festynu jubileuszowego naszej szkoły 
minął nam rok szkolny. Uprzejmie dziękujemy za miłą współpracę i 
przychylność wszystkim, z którymi się w trakcie roku szkolnego 
spotykaliśmy. Życzymy słonecznych, pogodnych wakacji i 
odpoczynku od codzienności.

Lidia Rucka

Kolejne sukcesy naszych uczniów

Co roku kilka uczniów naszej szkoły bierze udział 
w przeróżnych konkursach. Są to konkursy plastyczne, sportowe, 
matematyczny, jęz. angielskiego, czytelniczy, recytatorski, 
ortograficzny i inne.  Jak wiadomo odnoszą większe lub mniejsze 
sukcesy. W tym roku szkolnym Lukáš Čudek, czwartoklasista, 
zyskał wyróżnienie w dwu konkursach międzynarodowych - 
matematycznym Kangur oraz w konkursie języka angielskiego 

Škola v obci slaví v letošním roce 110. výročí.
Ráda bych poděkovala všem rodičům, SRPŠ a Macierzy 

Szkolnej za pomoc při organizování akcí školy a finanční podporu.
Obci Ropice za umožnění celoročního provozu školy a celoro-

ční spolupráci při řešení různých provozních problémů, které se v 
praxi běžně vyskytují jako je např. sečení trávy kolem škol a hřišti, 
operativní řešení vzniklých závad, které se vyskytly během roku. 
Paní starostce a předsedkyni kulturní komise děkuji za spoluorgani-
zování akcí pro děti, uspořádání Dne dětí. Pedagogy vždy potěší 
připomenutí Dne učitelů kyticí nebo na závěr školního roku.

Přeji všem dětem krásné, spokojené a bezstarostné prázdniny, 
zaměstnancům organizace přeji, aby během dovolené nabrali 
dostatek sil a elánu pro příští školní rok.  

Mgr. Bc. Irena Byrtusová
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OBECNÍ KNIHOVNA - BIBLIOTEKA GMINNA
Děkuji všem, kteří vyplnili a odevzdali dotazník přiložený 

k Informátoru v prosinci minulého roku. Těch vstřícných bylo však 
velmi málo, není pro

Fox. Dyplom za 5. miejsce w 
skoku w dal w Igrzyskach 
Lekkoatletycznych Polskich 
Szkół Podstawowych otrzymała 
d r u g o k l a s i s t k a  N a t a l i a  
Grzegorz. Cieszę się, że nasi 
u c z n i o w i e  z  r a d o ś c i ą  
reprezentują ropicką szkołę. 
Gratuluję i życzę kolejnych 
sukcesów. Wraz ze zbliżającymi 
się wakacjami życzę wszystkim 
Czytelnikom słonecznych, 
miłych,  odpoczynkowych 
wakacji.

Katarzyna Heczko

DPS Políčko

V letošním roce navštěvovalo DPS Políčko Ropice 22 dětí. 
Celý rok jsme pilně pracovali a věnovali se správné artikulaci, 
rozvíjení hlasového fondu a v neposlední řadě jsme dbali na 
správné dýchání. Na podzim jsme odjeli na soustředění do 
Nýdku – Hluchové, kde jsme trávili společný víkend s písničkou. 
Náplní však nebyl pouze zpěv a příprava na vánoční koncerty, ale 
také zábava a výlety do přírody. Začátkem jara jsme strávili 
společný víkend s přípravnými sbory Štývarova dětského sboru 
v DDM Třinec. Nacvičovali jsme repertoár na závěrečný 
koncert, který proběhl dne 29.5.2015 v KD Trisia v Třinci. Děti 
zde předvedly vše, co se během roku ve sboru naučily. Musím 
říct, že děti z Políčka jsou opravdu velmi šikovné a zpívají rády. 
Během roku jsme potěšili našimi písničkami velkou spoustu lidí. 
Společně s občany Ropice jsme oslavili Vánoce, přivítali jsme 
nové občánky, rozezpívali jsme seniory od Sv. Josefa a rozveselili 
spoustu dalších lidí na našich koncertech. Je tady červen. Školní 
rok nám končí a my se s ním rozloučili na posledním koncertě, 
který se konal 13.6.2015 u příležitosti 110. výročí naší školy. Zde 
zazněly naše hlásky naposled a pak už hurá na vytoužené 
prázdniny. Doufám, že se v novém roce opět sejdeme v tak 
velkém počtu, a že se opět s chutí vrhneme na nácvik nových 
písniček. 

Za DPS Políčko Zuzana Brezňáková

Naše školní družina

Letošní zima moc sněhu nenabídla, zimní atmosféru jsme si 
v družince museli vytvořit sami. Vyrobili jsme si nádherné 
sněhové vločky pomocí krepové lepicí pásky, tempery a vatových 
tyčinek,“ recy“ sněhulákům upletli barevné kulichy, chodbu jsme 
vyzdobili vlastnoručně vyrobenými krmítky a připomněli si, 
které druhy ptáků u nás zůstávají na zimu a jak jim můžeme 
pomoct přežít zimu. V celoměsíční výtvarné soutěži děti 
malovaly obrázky na témata: „Jak na sníh?“, „Zimní sporty“ 
a „Můj nejlepší vánoční dárek“. Dále v družině probíhal 
celoměsíční turnaj v karetní hře „Prší“.

V únoru jsme vyráběli dárečky u příležitosti sv. Valentýna, 
svištící rakety, sadu na psací stůl, která se skládala ze stojánku na 
tužky a rámečku na fotku. Oba výrobky byly vyrobené časově, 
i na přesnost, náročnou technikou omotávání vln a přízí, ale děti 
velice bavila. V celoměsíční výtvarné soutěži děti malovaly svoje 
pokojíčky, skutečné nebo vysněné a naučily se novou hru „Ovce 
a vlci“.

Březen je měsíc knihy a čtenářů, proto jsme se tomuto 
tématu věnovali i my. Proběhl knihovnický kvíz, ve kterém děti 
zúročily své znalosti z hodin čtení, odpovídaly na otázky týkající 
se knížek, pohádek, luštily křížovky, poznávaly obrázky, vyrobily 
si záložku do knížky a malovaly své oblíbené hrdiny z knížek. 
Celý březen jsme se rovněž pečlivě připravovali na velikonoční 
výstavu v Domě u sv. Josefa, která proběhla 27. března.

Rovněž duben byl bohatý na aktivity. V rámci „Ropica fashion 
week“ si děti navrhly vlastní tričko a uspořádali jsme velkolepou 
módní přehlídku vlastnoručně ušitých modelů. Na čarodějnic-
kém řádění jsme si procvičili základní čarodějnické dovednosti, 
např. let na koštěti, krocení pavouků, hod kočkou do kotle, 
míchání kouzelných lektvarů atd. Děkujeme všem rodičům, kteří 
neúnavně vázali, vážili a nosili starý papír. Celkem jste nasbírali 
neuvěřitelných 2720 kg. Finanční prostředky, které tímto družina 
získala, jsme použily na nákup odměn pro děti, dále jsme dětem 
vybraly několik nových knížek do školní knihovny a zbytek 
použijeme na pokrytí průběžných výdajů na výtvarné a pracovní 
pomůcky, sportovní potřeby, nákup surovin na naše vaření atd. 
Děkujeme!

„Čím bych chtěl/a být, až budu velký/á“ – to bylo téma 
celoměsíční květnové výtvarné soutěži, hráli jsme UNO a novou 
hru na procvičení logického myšlení, kterou jsme si nazvali 
„Doplň čtverec“. Maminky od nás dostaly 3D přání, pro sebe 
jsme vytvořili obšívané taštičky, katapulty a „recy“ loutky, trochu 
jsme i zahradničili.

A co nás ještě čeká v červnu? Vytvoříme si vlastní DI-
NOSVĚT, naučíme se drhané náramky, vyrobíme si kamaráda na 
prázdniny, kufřík na prázdninové vzpomínky a proběhne školní 
kolo sběru PET-lahví. Jak se naše škola v silné konkurenci škol 
z okolí umístila, se dovíme až 24. června, kdy v třanovickém 
sběrném dvoře proběhne slavnostní vyhlášení a předání odměn. 
Celou akci organizuje firma Nehlsen Třinec s. r. o. My si 
věříme! Dokončíme Sazka Olympijský víceboj, kampaň ČOV na 
podporu sportu a zdravého životního stylu, ve kterém trénujeme 
svoji ohebnost, hbitost, sílu nebo rychlost v disciplínách jako 
např. skok přes švihadlo, skok z místa, T-běh, postoj čápa a další.

Další informace a více fotografií naleznete na našich webo-
vých stránkách www.zsams-ropice.cz/skolni-druzina. 

Další rok je za námi a čeká nás období zasloužených prázd-
nin. Přeji Vám všem krásné léto, dostatek odpočinku a mnoho 
prázdninové pohody.

Beata Revendová



Co nového ve volejbalovém oddíle 
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Ropická knihovna. Místnosti, do kterých po celý školní rok 
přicházejí hlavně děti. Přicházejí v rámci pobytu v družině, pro 
doplnění školního nebo předškolního vyučování, ti úplně nejmenší 
s maminkami v rámci návštěvy Mateřského Centra Pomněnka. 
Děti přicházejí také se svými rodiči i v běžné výpůjční době. Všem, 
kteří doprovazejí děti do knihovny, děkuji. Pro děti je důležité se 
s knihami seznámit, naučit se vnímat čtené slovo, vyhledat si co je 
zajímá.

Už J. A. Komenský vyjádřil myšlenku: „S pomocí knih se 
mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez nich pak nebývá učený 
nikdo ani ve škole“. 

Tato část činnosti ropické knihovny, stále aktualizovaný 
knihovní fond a v neposlední řadě vstřícnost Obecního úřadu 
v Ropici neunikla pozornosti ředitelky Regionální knihovny 
v Třinci. Na setkání knihovníků byla naše knihovna vyzdvižena 
před zástupci ostatních knihoven regionu.

A co knihovna nabízí dospělému čtenáři? K dispozici jsou 
knižní novinky, časopisy různé tématiky, internet zdarma, posezení 
v příjemném prostředí a k tomu možnost stát se Králem čtenářů 
a získat hodnotnou odměnu. S vypůjčenou knihou se ponořit do 
jiného světa, a jak řekl M. Horníček „ .... vidíme jakoby dalšíma 
očima, dalším zrakem, a to nás obohacuje“.

W roku 2013 najwięcej książek wypożyczył Petr Orszulik. Na 
uroczystym spotkaniu został mianowany Królem czytelników. 
W kategorii „młodzież 12-15 lat“ została wyróżniona Agata 
Sikora, wśród dzieci od 8 do12 lat najwięcej przeczytała Klara 

OBECNÍ KNIHOVNA  
-  BIBLIOTEKA GMINNA ROPICE

Mateřská škola na knihovnické lekci

Najlepsi ropiccy czytelnicy

Předškolní třída

Je to tak... rok uplynul jako voda a už nám zase prázdniny 
klepou na dveře. Kdybych měla tento rok zhodnotit, tak bych 
hodnotila velmi kladně. Užili jsme si s dětmi spoustu radosti, 
poznávání, her, kamarádů a naučili jsme se mnoho nového. Děti 
si užívaly návštěvy muzea, divadla, koncertů, ale také trávily 
spoustu času v přírodě. Letos jsme se hodně zaměřili na environ-
mentální výchovu. Ve třídě jsme se starali o šneky a ježky. Na 
chvíli jsme dokonce opečovávali i potkana, myši a červy. Děti tak 
měly možnost pozorovat, jak šneci kladou vajíčka a jak se z nich 
následně klubou nové šnečí miminka. V lese se nám letos 
podařilo objevit ptačí hnízdo i s vajíčky. Chodili jsme vajíčka 
pozorovat až do doby, kdy se z nich vylíhla ptáčata. Máme veliké 
štěstí, že je naše škola v tak krásném prostředí, které nabízí 
spoustu možností. Během roku jsme se také zaměřovali na 
zdravou stravu dětí. Děti 
si  samy připravovaly 
zdravé svačinky ve formě 
nakrájené zeleniny, ovoce, 
nebo pomazánek z cizrny, 
medvědího  česneku ,  
červené čočky, špenátu.... 
Také jsme sbírali bylinky 
apřipravovali si z nich 
ča je .  Své  kul inářské  
umění pak děti zúročily 
například při příležitosti 
dne matek, kdy mohly 
maminkám tyto dobroty 
samy připravit. Je zvláštní, 
jak moc dětem chutná, 
když si připraví tyto 
pochoutky samy. Nejen 
zdraví fyzické, ale také 

duševní je to, oč by jsme se měli dobře starat, a tak jsme se 
snažily vést děti cestou plnou pohody, přátelství a individuálního 
přístupu. Rádi využíváme názorné učení a tak měly děti možnost 
spoustu nového prožít i prakticky. Pozorovali jsme například 
koloběh vody....ochutnali jsme déšť, pozorovali jsme jeho 
odpařování, a vše jsme si zpříjemnili teplým čajem a dobrým 
koláčem. Dle mého názoru je velmi důležité, aby bylo učení 
zároveň zábavou a proto mne velmi těší, když vidím, s jakou 
chutí se děti pouští do nových znalostí a zkušeností a kolik si 
toho dokáží zapamatovat. I když je tady už poslední měsíc, máme 
v plánu pořádně si ho užít. Čekají nás ještě radovánky, pasování 
na školáky, výlet, přednáška o hadech a mnoho dalšího. Pak už ale 
přijdou všemi vytoužené prázdniny, které si děti naposledy užijí 
jako předškoláci. Od září už je čeká první třída, a tak bych jim 
touto cestou chtěla popřát spoustu úspěchů, radosti a dobrých 
známek. 

Zuzana Brezňáková

Mateřská škola

Obecně je známo, že se děti velmi rády převlékají a hrají na 
pohádkové bytosti. Karneval je pro ně velmi očekávanou událostí. 
Ten letošní se konal koncem ledna v restauraci Centrum. Mnohé 
převleky se již dají koupit, nebo vypůjčit, ale jsou i dnes mamin-
ky, které dokáží vykouzlit nápaditá veledíla. Děti se vydováděly, 
některé měly štěstí v tombole a ty, co ne, byly obdařeny cenou 
útěchy.

I letos se děti v Bukovci učily lyžovat a byly zasvěcovány do 
tajů lyžařského umění pod vedením zkušených instruktorů. 
Některé děti se nemohly pro nemoc zúčastnit, ale jak už to 
v životě bývá, na co se nejvíce těšíme, to zkrátka nevyjde.

Velmi pěknou akcí dětí a maminek byly velikonoční dílny. 
Stříhalo se, lepilo, zdobilo. Domů si pak všichni odnesli několik 
pěkných výrobků, kterými si doma zpříjemnili atmosféru před 
svátky jara. Některé naše výrobky pak byly ke zhlédnutí na 
velikonoční výstavě ve Stacionáři sv. Josefa, kam jsme se společně 
s našimi dětmi vypravili. Našim dětem se tam líbilo, nejvíce je 
však upoutal živý králíček, který ozvláštnil výstavu.

Na Den matek jsme nacvičili program a děti také připravily 
zdravé jednohubky. Mladší děti se představily v pohybové hře 
„Oslíci jdou na výlet“. Starší děti nacvičily pohádku O Budulín-
kovi, dokázaly si zapamatovat delší veršovaný text a také se už 
nestydí vystoupit. Všem se také líbila společná píseň Děti 
z mateřinky, kterou si děti oblíbily, protože dokáže trefně 
zmapovat atmosféru ve školce. V průběhu tohoto pololetí nás 
také navštívilo několik divadel s pohádkami, které vždy skrývají 
nějaká poučení,  a děti je mají rády.

Na konci května se děti prošly kolem fotbalového hřiště 
a Ropičanky za svými kamarády Honzíkem a Nelinkou, 
u kterých jsme strávili příjemné dopoledne se smažením vaječiny.  

V prvním týdnu června se děti vydaly společně se svými 
rodiči, ale také prarodiči na výlet vlakem do Tošanovic na ranč 
MONCHERI. Zde strávily velmi pěkné zábavné dopoledne. 
Seznámily se s chovem koní a také si zajezdily. 



Dům, který je domovem
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa poskytuje sociální 

služby seniorů
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19. 7. 2014 bych Vás chtěl pozvat 

na tradiční akci s názvem 

HASIČÁK 
Věřím že to bude zase povedená akce, 

tentokrát bude hrát DJ Roman!

Poslední velkou akcí jsou Dětské radovánky. Děti si zacvičily 
s praporky na skladbu z let 80-tých  Holky z naší školky. Chtěla 
bych poděkovat všem rodičům, kteří nám v průběhu školního 
roku pomáhali. Velmi si toho vážíme.

Červen utíká jako voda, děti se již těší na prázdniny a dovol-
enou se svými rodiči. Nezbývá, než všem popřát ať si užijí 
sluníčka, koupání a léta! A po prázdninách na shledanou 

Za mateřskou školu Dosedělová Jiřina

Lato, lato, lato czeka...
Tą wesołą piosenką pragniemy przywitać początek lata, a to 

oznacza koniec roku szkolnego i zarazem początek wakacji. Dla 
dzieci trochę odpoczynku, wesołych zabaw z rodzicami, 
rodzeństwem, krewnymi, znajomymi, dla rodziców więcej czasu 
spędzonego razem z dziećmi.

Od ostatnich wiadomości upłynęło trochę czasu. W tym 
czasie również w naszym przedszkolu wiele się wydarzyło. 
Pierwszą imprezą w nowym roku był balik maskowy, który odbył 
się w sali restauracji Centrum a program przygotowały panie 
z przedszkola i szkoły. Była przygotowana nawet zabawa dla 
rodziców.

Dzieci miały możliwość również skorzystać z kursu 
narciarskiego, niektórzy chętnie skorzystali. Ci odważni, którzy 
nauczyli się zjeżdżać na nartach, otrzymali dyplomy za swe 
wyczyny narciarskie.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci przedstawiły baśń 
„Czerwony Kapturek“, która bardzo się widzom podobała.  
Ponieważ  baśń miała sukces a dzieci lubią sprawiać radość 
innym, poszliśmy odegrać  przedstawienie także seniorom do 
domu  Św. Józefa w Ropicy.

Wielkanocny czas spędzaliśmy warsztatami dla rodziców. Pod 
kierownictwem p. Klodowej, której dziękujemy za poświęcenie 
czasu i chęci, nasze Mamusie miały możliwość zrobienia 
koszyczka albo zajączka z papierowej wikliny. Do warsztatów 
włączyły się również dzieci  i kleiły sobie zajączki.

W maju obchodzą święto nasze kochane Mamy, a także całe 

rodziny. Święto Rodzin obchodziliśmy również w restauracji 
Centrum. Tym razem dzieci przedszkola przedstawiły spektakl  
p.t. „Jaś i Małgosia“, który zakończyli piosenką Moja rodzina. 
Brawa były bardzo wielkie. Miło było patrzeć, jak dzieci same 
były zadowolone z siebie, jak im się udało. One są fantastyczne, 
każde z osobna tworzą naszą całość.

Wiosnę  uczciliśmy z dziećmi smażeniem jajecznicy. W tym 
roku poszliśmy na podwórko do pani Kuczerowej, która sama 
zaproponowała taką możliwość, za co serdecznie dziękujemy. 
Dzieci mogły zobaczyć zwierzęta domowe, grać zabawy 
podwórkowe, z chęcią zjeść jajecznicę i przechadzką 
pomaszerować z powrotem do przedszkola na obiad.

W celu uatrakcyjnienia zajęć wszechstronnej edukacji 
pojechaliśmy do teatru w Czeskim Cieszynie na baśń 
„Pasibrzuch“. Korzystamy również z możliwośli obejrzenia baśni 
teatralnych w czeskim przedszkolu, by dzieci mogły się kształcić 
bilingwistycznie, co jest w naszym środowisku bardzo ważne. 
Obustronnie zresztą.

W czerwcu obchodzą święto wszystkie dzieci. W tym celu 
i nasze przedszkolne pociechy miały przygotowany program na 
cały dzień.  Urząd Gminy w Ropicy przygotował mały 
poczęstunek, strażacy z ropickiej Ochotniczej Straży Pożarnej  
przygotowali ciekawą ekskursję w remizie strażackiej, z pokazem 
samochodu, sprzętu  i gaszenia wodą. I jak co roku były też inne 
atrakcje - nadmuchiwany zamek, bo przecież skakanie to  chyba 
najlepsza rzecz.

Do ostatniej wspólnej imprezy  w tym roku szkolnym należy 
festyn, który odbędzie się 13.6. 2015  w parku przy szkole. 
Serdecznie zapraszamy.

Po festynie wybieramy się na wycieczkę.
No i już nasz szkolny rok dobiega końca. Do pierwszej klasy 

odchodzą M.Cichy, D.Čudková, D. Grzegorz i K.Schnapka. 
Życzymy im dużo sukcesów oraz powodzenia w szkole i w całym 
życiu.



Informace obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že platby v hotovosti do pokladny pro 
tento rok budou prováděny do 29. prosince 2010.

Pomněnka

V únoru, každé úterý Pomněnka organizo-
vala přednášky zdravé výživy, které byly 
uskutečněny ve školní jídelně. 

Tyto přednášky se týkaly témat:

* Základní zásady zdravé výživy.

* Rozdíl mezi bílou a celozrnnou moukou.

* Žijeme v přeslazeném světě.

* Živočišné a rostlinné tuky.

A byly doprovázeny občerstvením a recepty, aby dali lidem 
veškeré informace začít zdravěji se stravovat. Na každé přednášce 
bylo přítomno okolo 20 lidí. Tímto způsobem chci poděkovat 
obci i paní Byrtusové, že nám propůjčili místnost.

Informace obecního úřadu

Upozorňujeme občany, že platby v hotovosti do pokladny pro 
tento rok budou prováděny do 29. prosince 2010.
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OBECNÍ KNIHOVNA  
-  BIBLIOTEKA GMINNA ROPICE

Každý rok opakující se svátky mne přiměly k tomu, abych 
v knihovně připravila vždy něco nového. V letošním roce jsem se 
připojila v rámci Března měsíce čtenářů k vyhledávání Táty 
čtenáře a Čtenářské rodiny. Odměněn byl pan Tomáš Čudek, 
který pravidelně s celou svojí rodinou navštěvuje knihovnu, svým 
dětem pomáhá vybírat knihy a z nich jim pak čte. Odměněni byli 
také čtenáři, kteří si v roce 2014 vypůjčili nejvíce knih.

Další novinkou je účast knihovny v celostátním projektu 
SKIPu ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků, kterého 
je naše knihovna členem) Už jsem čtenář - Kniha pro prvňáčka. 
Projekt byl vyhlášen na podporu čtenářské gramotnosti. Odmě-
nou za úspěšné absolvování projektu je knížka pro prvňáčka, 
původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně 
pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti 
minimálně tři roky koupit. Pro tento rok je to kniha spisovatele 
Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka – Housličky pro 
medvěda. Zároveň s knížkou děti obdrží i průkaz čtenáře.

Během prázdnin bude knihovna otevřena bez omezení. 
K návštěvě zvu heslem: Nebojte se knih – poklady jsou v nich.

Niezadługo rozpoczną się wakacje i wyjazdy na urlopy. 
W bibliotece zawsze w poniedziałki i czwartki od 15:00 do 19:00 
można zaopatrzyć się w lekturę, by jeszcze milej spędzić wolne 
chwile. A jakie są plany biblioteki na najbliższą przyszłość? Już 
w sierpniu można będzie zasięgnąć informacji na temat przygot-
owywanego konkursu dla dzieci.

Serdecznie zapraszam do biblioteki i życzę udanych wakacji.

Pěkné prázdniny přeje Marie Zientková

Jesień życia z nowym hobby

Nawet w podeszłym wieku można mieć nowe hobby. 
Przekonamy się o tym, odwiedzając Jana Walacha,  klienta Domu 
św. Józefa w Ropicy. W jadalni wystawiona jest wykonana przez 
niego makieta góralskiej wioski, na korytarzu wspaniały model 
domu, w którym spędza jesień życia. Obecnie 86-letni 
majsterkowicz pracuje nad miniaturami dwóch kościołów 
w Ligotce Kameralnej – ewangelickiego i katolickiego. W 
rozmowie o jego hobby towarzyszy nam Joanna Szpyrc, która jest 
pracownikiem socjalnym w Domu św. Józefa i prowadzi 
z pensjonariuszami zajęcia z arteterapii. 

Modelowanie z papieru i drewna zawsze było pana 
hobby?

Jan Walach: Nie, zacząłem tworzyć te rzeczy dopiero tutaj, 
chyba półtora roku temu. 

Joanna Szpyrc: Dwa razy w roku, w okresie świątecznym, 
urządzamy publiczne wystawy wyrobów naszych klientów. Przed 
jedną z wystaw bożonarodzeniowych spróbowaliśmy zrobić 
chałupkę z korków. To była wtedy wspólna praca. Potem pan 
Wałach sam zaczął wymyślać i tworzyć kolejne budynki z 
różnych materiałów. Chałupka jest teraz częścią góralskiej wioski. 

J.W.: W wiosce jest tu młyn, stajnia, kościółek wzorowany na 
tym w Gutach, studnia, jaką miał mój sąsiad...

Od czego pan zaczyna, zabierając się za skomplikowane 
modele?

J. W.: Najpierw trzeba wszystko dobrze przemyśleć, przyjrzeć 
się fotografiom, zrobić rysunki. Następnie rysunki przenoszę na 
twardy karton i według nich wycinam kształty, które następnie 
sklejam. W dalszej kolejności oklejam karton różnymi 
materiałami, imitującymi rzeczywiste materiały budowlane. 
Wykorzystuję różne pudła i inne opakowania, które są już 
niepotrzebne. Z kuchni biorę pudełka po mleku, rozcinam je 
i wyciągam ze środka folię aluminiową, którą następnie 
wykorzystuję jako imitację blaszanego poszycia dachu. W kościele 
ewangelickim, który teraz robię, umieściłem nawet małe radio 
z nagraniem dzwonów. Ono też nie jest nowe, kiedyś rozebrałem 
stary radioodbiornik i teraz wykorzystałem potrzebne mi części. 
Oczywiście zużywam mnóstwo kleju...

Czy, pócz kleju, trzeba kupować jakiś materiał?
J .  S . :  Pan Walach zużywa mnóstwo patyczków 

laryngologicznych. Te kupujemy w aptece. Kiedy budował 
makietę Domu św. Józefa, potrzebował masę patyczków 
używanych przez producentów lodów na patyku, robił z nich 
m.in. płot. Te nie tak łatwo zdobyć. Poprosiliśmy producenta 
i przysłał nam w darze tysiąc sztuk. Pan Wałach wykorzystał je co 
do jednego. 

Codziennie pan tworzy?
J. W.: Codziennie. Większe wyroby pochłaniają mnóstwo 

czasu. Nad góralską wioską pracowałem trzy miesiące, nad 
Domem św. Józefa pięć. Czasem, kiedy w nocy nie mogę spać, 
rozmyślam, co i jak zrobić, planuję sobie pracę. 

Zdarzyło się kiedyś, że musiał pan coś poprawiać, robić 
od nowa?

J. W.: Nie, nie było takiej sytuacji. Podstawą jest dokładny 
rysunek, starannie wykonany plan. Czasem rysuję, ścieram gumą, 
rysuję od nowa... Ale kiedy projekt jest już gotowy i postępuję 
dokładnie według niego, to wszystko musi już pasować do siebie. 

Kim był pan z zawodu? 
J. W.: Wyuczyłem się stolarzem, robiłem meble. Później 

pracowałem w cegielni. Miałem ciężki wypadek drogowy, a kiedy 
wróciłem do zdrowia, byłem przez 12 lat zatrudniony 
w Urzędzie Gminy w Ropicy. Pochodzę stąd. Wraz z żoną, która 
już zmarła, byliśmy pierwszymi klientami Domu św. Józefa. 
Mieszkam tu już osiem lat. 

Pani Joanno, czy więcej seniorów w waszej placówce 
zajmuje się majsterkowaniem?

Vážení přikládáme rovněž článek o našem občanovi panu Janu 
Walachovi, který máme z Głosu Ludu.

Chciałybyśmy tą drogą serdecznie podziękować za 
współpracę – pani dyrektor naszej placówki, Macierzy Szkolnej, 
członkom PZKO w Ropicy, wszystkim sympatykom naszego 
przedszkola, no i szczególnie tym najważniejszym  - rodzicom, 
bez których wielu spraw nie udało by się zorganizować i 
przygotować. Dziękujemy.

Miłych wakacji życzy wszystkim  personel przedszkola w Ropicy  
Zuzana Mladá, Halina Gajdaczová, Soňa Waszutová.
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J. S.: Nie w takim stopniu jak pan Walach, ale staramy się ich 
wciągać w zajęcia ręczne, w miarę ich stanu zdrowia, możliwości 
i chęci. Nasi klienci produkują koszyki, świeczniki, drzewka 
z drutu i inne rzeczy. Staramy się sensownie wypełnić ich wolny 
czas. Aktualnie udział w zajęciach bierze mniej więcej jedna 
trzecia pensjonariuszy. Pozostali albo nie potrafią robić takich 
rzeczy, bo stan zdrowia im już nie pozwala, albo wolą pooglądać 
telewizję, poczytać. Natomiast zdecydowana większość klientów 
bierze udział w spotkaniach duchowo-katechetycznych oraz 
imprezach towarzyskich, takich jak smażenie jajecznicy, bal 
ostatkowy czy też koncerty i występy dzieci miejscowego 
przedszkola czy szkoły.  

Staramy się naszych seniorów aktywizować również w inny 
sposób – urządzamy dla nich olimpiady i konkursy. Dużo jest 
tych imprez, wszystkie mamy opisane w naszej kronice. 

Danuta Chlup

Fotoreportáž ze slavnostních radovánek ke 110. výročí školní budovy

Zahájení Moderátoři

Chórek-Sboreček - Políčko Goście - Partnerska szkoła - Golasowice

Časová osa
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Przedszkole Czerwone gitary

Cyganie

Abba

MŠ - Holky z naší školky



Tisk: T-PRINT, s.r.o. Třinec - náklad 500 ks – MK CR E 12279
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Aerobic Taneční kroužek

M. Jackson - Thriller Hosté

Společná fotografie


