
ZPRAVODAJ
Obce Ropice prosinec 2015

Vážení spoluobčané,

          i v dnešní hektické době, jež nám připadá příliš vzdálená 
poklidu, se pomalu a jistě blíží Vánoce. 
Pro každého z nás znamenají vzpomínky na dětství, nakupování, 
shon za dárky a pro ženy pak čas úklidu, pečení cukroví a všech 
těch předvánočních příprav. Tradičně je to také období bilancová-
ní a plánování v našem ropickém Zpravodaji.
     S potěšením mohu konstatovat, že letošní rok splnil očekávání 
a mohli jsme realizovat akce dle plánu rozvoje a rozpočtu obce. 
Přehled některých investičních akcí, výdajů na opravu majetku 
a dotací najdete v přehledné tabulce níže.
     Z připravovaných projektů na rok 2016, které už mají nebo 
budou mít v nejbližší době stavební povolení, je to parkoviště za 
mateřskou školou, přechod pro chodce Za lesem, osvětlení 
chodníku od obloukového mostu k autobusové zastávce Cent-
rum.
     Připravují se projektové dokumentace na vodovod v lokalitě Za 
lipkami (směr pan Piwko-Widenka), oprava propustku u Ridery, 
revitalizace parku v centru obce a rekonstrukce historické budovy 
obecního úřadu. Tvoří se také studie na rekonstrukci prodejního 
stánku v parku a využití celé lokality v okolí školy, školky 
a hasičárny. 
Na tomto místě bych chtěla poděkovat za spolupráci našim 
mladým hasičkám a hasičům, kteří při opravě hasičské zbrojnice 
dobrovolně a zdarma odpracovali spoustu hodin. Svými krásnými 
výsledky nás letos velmi pěkně reprezentovalo dívčí družstvo na 
pohárových soutěžích.
Hasiči, to není jen sport a zábava, ale jsou to i zásahy výjezdové 
jednotky v době jakýchkoliv krizových situací. Byla bych moc 
ráda, kdyby se řady zásahové výjezdové jednotky rozšířily o další 
muže. Doufám, že nenastane stav, kdy v případě skutečné krizové 
situace by zachraňovala majetek obce a občany děvčata a muži by 
seděli u počítačů nebo piva a rozebírali, zda to udělaly dobře nebo 
špatně. Složení, počet členů a četnost zásahů výjezdové jednotky 
je kritériem v případě žádosti o získání nového vozidla.
     Protože nám není lhostejný stav ovzduší v obci, přistoupilo 
zastupitelstvo ke schválení smlouvy o spolupráci s Moravskoslez-
ským krajem v otázce kotlíkových dotací.
Každý vlastník rodinného domu, který splní podmínky dotačního 
titulu dostane navíc od obce ještě příspěvek 7.500,- Kč na výměnu 
starého kotle na ruční přikládání. Podrobné informace najdete na 
stránkách obce www.ropice.cz, v přiložené tiskové zprávě 
Moravskoslezského kraje a nebo získáte u nás na obecním úřadě.
     Kouzlo Vánoc by mělo lidi sbližovat a umožnit nám zamyslet 
se nad smyslem celého dění. Často zapomínáme vidět kolem sebe 
obyčejné, a přesto krásné věci a jejich hodnotu si uvědomíme až 
v mnohem pozdějším věku. Moudrost stáří by měla být pro nás 
všechny velmi vzácnou věcí, kterou nelze koupit, ale je třeba k ní 
dospět.
     V závěru mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem 
zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu za svědomitou práci 
a Vám spoluobčanům za spolupráci ve prospěch náš všech. Přeji 
Vám krásné prožití vánočních svátků v kruhu těch nejbližších a do 
nového roku 2016 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních 
a pracovních úspěchů. Hlavně nezapomeňme do nového roku 
vstoupit tou správnou nohou plnou optimismu.

Slovo úvodem

Mgr. Uršula Waniová, starostka obce

Přehled některých výdajů obce na investice, opravy, 
dotace a příspěvky v roce 2015

Název akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Částka
Rekonstrukce hasičárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 000,00 Kč
Vodovodní řád k evangelické kapli . . . . . . . . . . . . . . 496 000,00 Kč
Zřízení předškolní třídy MŠ (33,4% dotace). . . . . . 470 000,00 Kč
Chodník u domu Sv. Josefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 000,00 Kč
Oprava komunikace směr Žukov . . . . . . . . . . . . . . 882 000,00 Kč
Výtluky na komunikacích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 000,00 Kč
Oprava kanalizace v budově restaurace Centrum. . . 66 000,00 Kč
Oprava linolea na schodišti a chodbě v budově
restaurace Centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000,00 Kč
Oprava rampy  víceúčelové  budovy 
(současný obecní úřad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000,00 Kč
Výměna svítidel veřejného osvětlení 
v lokalitě Zálesí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 000,00 Kč
Oprava havarijního stavu propustku v lokalitě 
Za lesem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 000,00 Kč
Oprava plotu před základní školou . . . . . . . . . . . . . . 25 000,00 Kč
Postytnutá dotace Judo ZŠ a MŠ Ropice. . . . . . . . . . 20 000,00 Kč

V roce 2016 budou moci domácnosti v moravsko-
slezském kraji čerpat tzv. kotlíkové dotace na

výměnu starých neekologických kotlů

V červenci letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního 
prostředí první z výzev pro kraje na „kotlíkové dotace“, ve kterých 
Moravskoslezský kraj může pro své občany získat až 1,4 mld. Kč 
na výměnu starých neekologických kotlů. 

Dne 15. 7 2015 byla vyhlášena 16. Výzva Ministerstva 
životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 
podporovaných z Fondu soudržnosti, do které Moravskoslezský 
kraj připravuje žádost, kterou může pro občany na svém území 
získat první část finančních prostředků ve výši 469 mil. Kč. V roce 
2016 budou moci občané čerpat tyto prostředky na výměnu 
starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládá-
ním za tepelná čerpadla, kotle na pevná paliva, biomasu nebo 
kombinaci obou s emisní třídou 5+ a plynové kondenzační kotle. 
Finanční podpora na tuto výměnu bude poskytnuta ve výši 
70 - 80%, podle zvoleného typu nového zdroje tepla, z maximální 
částky 150.000 Kč. Tato podpora může být dále navýšena o 5% 
u obcí spadajících do tzv. prioritního území. Hejtman Moravsko-
slezského kraje Miroslav Novák chce podpořit výměnu neekolo-
gických kotlů a zároveň snížit náklady především nízkopříjmových 
domácností na pořízení nového zdroje tepla navýšením dotace 
o dalších 5% z rozpočtu kraje. Zároveň pan hejtman oslovil 
starosty obcí a primátory měst ke zvážení podpory svých občanů 
stejným způsobem. Tímto by občané mohli dosáhnout na 
finanční podporu až do výše přes 90% z nákladů na pořízení 
nového kotle. Informace k připravovanému dotačnímu programu 
naleznou zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz, se svými 
dotazy se zároveň mohou obracet na krajskou „kotlíkovou“ linku 
595 622 355 a e-mailovou adresu kotliky@msk.cz.
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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

Postytnutá dotace Charita Český Těšín. . . . . . . . . . . 50 000,00 Kč
Poskytnutá dotace Římskokatol. farnost Ropice . . . 147 000,00 Kč
Poskytnutá dotace Stáj "M" Ropice, o.s. . . . . . . . . . . 16 000,00 Kč
Poskytnutá dotace florbal. tým "Ropice Wolves". . . . 12 000,00 Kč
Poskytnutá dotace pro SRPŠ a MŠ při ZŠ 
a MŠ Ropice z.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000,00 Kč
Poskytnutá dotace TJ Sokol Ropice, o.s. . . . . . . . . . 200 000,00 Kč
Poskytnutá dotace Nemocnice Třinec . . . . . . . . . . . 10 000,00 Kč
Poskytnutá dotace Klub důchodců Střítež. . . . . . . . . . 2 000,00 Kč
Poskytnutá dotace Ornitologická stanice. . . . . . . . . . . 1 000,00 Kč
Dotace občanům na změnu technologií vytápění. . . 90 000,00 Kč
Poskytnutá dotace pro OPS Sv. Josef . . . . . . . . . . . . 161 000,00 Kč
Příspěvek na dovoz obědů seniorům 20,-Kč/oběd . 123 000,00 Kč

Celkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 318 000,00 Kč

Vizualizace studie plánované rekonstrukce prodejního stánku v parku u školy

Důležité upozornění!
Každý vlastník pozemku v obci Ropice, kterého se 

týkaly komplexní pozemkové úpravy a došlo u něho ke 
změně parcelního čísla nebo výměry pozemků, je povinen 
toto zajít nahlásit do konce ledna 2016 na Finanční úřad 

v Třinci – paní Němcové.

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

Naši spoluobčané i v druhé polovině roku oslavili krásné 
narozeniny. U příležitosti životních jubileí jsme navštívili tyto 
oslavence:
80 let - paní Sikorová Bronislava,  pan Kaszper Jan,  

paní Nowoková Anna
85 let - pan Cymorek Jan, paní Krestová Helena
90 let - paní Buzková Františka
93 let - pan Michalik Adolf 
94 let - paní Waloszková Helena 

Ke kulatým narozeninám 50, 60, 70 a 75 let bylo odesláno celkem 
30 blahopřání.
Letos jsme se rozhodli pro seniory, místo zájezdu, uspořádat 
vystoupení kapely Veselé Trojky z televize ŠlágrTv. Dne 
19. 8. 2015 se všichni přišli pobavit, také si zazpívat a někteří si 
i zatancovat. 

Dne 5. 9. 2015 se uskutečnila akce Zakončení ropického léta 
v parku u základní školy. Zábava začala vystoupením dětského 
pěveckého sboru Políčko a poté následovala klaunovská show pro 
děti. Dále nám zazpívala skupina Akmorát Pearband a Team 
revival. Počasí se vydařilo a zábava probíhala do ranních hodin.

Za kulturní komisi Vám všem přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 
2016.

Za komisi: Ludmila Haltofová

Milí senioři,

Policií ČR je neustále evidován zvýšený nápad majetkové 
trestné činnosti na seniorech, konkrétně krádeže a podvody pod 
smyšlenou legendou. Přestože tato trestná činnost patří již několik 
let k prioritám Policie České republiky a probíhají různá preven-
tivní opatření, nedochází k zásadnímu poklesu. Z dosavadních 
zkušeností a vyhodnocením poznatků je zjišťováno, že této trestné 
činnosti se dopouští jednak jednotlivci, ale zejména organizované 
skupiny z České republiky, ale i ze zahraničí, v posledním období 
ze Slovenska a Polska. 

Pachatelé si počínají velmi sofistikovaně, účelově si vybírají 
seniory jako své oběti, senior je pro ně snadno napadnutelná oběť. 
Pro znesnadnění činnosti policie ve zjišťování jejich totožnosti 
a následném pátrání a dokazování trestné činnosti využívají různé 
prostředky a metody (paruky, změna oblečení). Specifikou 
podvodné trestné činnosti je využívání legend – záminek. Účelem 
používání těchto legend je získání důvěry seniora, který poté 
z neopatrnosti pachatelům umožní vstup do svého obydlí. 
V mnoha případech senior komunikuje pouze s jedním pachate-
lem, který nepozorovaně umožní vstup dalším osobám, které bez 
vědomí seniora prohledávají jeho byt či dům. 

Nejčastěji používané legendy :
Služby -  fiktivní kontroly plynu, vody, elektřiny, různé opravy 

apod.

máte zájem se scházet v roce 2016 pravidelně?
Pokud ano, přijďte dne 18.1.2016 do budovy hasičské 

zbrojnice vedle základní školy na 1. informační setkání. Bližší 
informace Vám poskytne organizátorka paní Zdeňka Skotnicová 
nebo zaměstnanci obecního úřadu na tel. č. 558 735 165. 

Opatrnost se vyplatí!



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
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Vážení občané,

Příjmy – finančně „výhodné“ nabídky, přeplatky služeb, výhry 
v soutěžích, příspěvky různých institucí

Příbuzní – pachatelé si často vytipovávají své oběti z řad 
seniorů za pomoci telefonních seznamů pevných linek a to na 
základě v dnešní době méně používaných křestních jmen 
(Anastázie, Alžběta apod.). Pachatel v telefonu předstírá, že je 
vnuk nebo příbuzný  v tíživé situaci, pošle svého kamaráda pro 
finanční hotovost. 

Deky – nabídka prodeje vlněných dek, často jako součásti 
zdravotního pojištění, pachatelé po odvedení pozornosti oběti 
odcizí finanční hotovost. 

Jak se vyhnout podvodu nebo krádeži:
* Podvodníci využívají různé záminky a lsti,  jak vniknout do 

Vašeho bytu – pokud se jim nepodaří vylákat peníze přímo, znají 
řadu způsobů, jak Vás okrást.

* Nedůvěřujte neznámým lidem, nikdy neotevírejte dveře, 
nevíte-li, kdo je za nimi .                                                                                                                       

* Pořiďte si panoramatické kukátko, nebo bezpečnostní 
řetízek na dveře, což Vám umožní dobře si návštěvníka prohléd-
nout. 

* Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb – 
nechte si předložit jeho průkaz a případně zavolejte na patřičný 
úřad nebo instituci – v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na 
tom, že o nabízenou službu nestojíte. 

* Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí a výho-
dných koupí – v naprosté většině jde o podvod.  Nedejte podvod-
níkům šanci chvilkovou neopatrností připravit Vás o mnohdy 
celoživotní úspory !!!

Důležité pokyny na závěr : 
* Důležitá telefonní čísla (policie, záchranná služba, hasiči) 

mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji 
přivolat pomoc. V případě spáchání podvodné trestné činnosti 
bezodkladně oznamte na linku tísňového volání 158. Zapište si 
podrobné informace: 1. Vzhled pachatele, 2. Čas události, 
3. Údaje k vozidlu. Nechte vše v původním stavu pro zajištění 
případných stop: neuklízet, ničím nemanipulovat, nevyhazovat 
věci, které pachatel zanechal, držel v ruce apod.  Zachovejte klid 
a rozvahu a vyčkejte na příjezd policie.

 npor. Bc. Zbyhněv Nowok 
vedoucí oddělení obecné kriminality

dovolte mi, abych  na sklonku roku 2015 podala několik 
informací o škole a školských zařízeních v Ropici.

V září tohoto školního roce nastoupilo do základních škol 
osmnáct prvňáčků, z toho 13 do základní školy  české a 5 do 
základní školy s polským jazykem vyučovacím. Celkem čítá 
základní škola 80 školáků z toho 26 žáků s polským jazykem 
vyučovacím a 54 s českým jazykem vyučovacím. Mateřské školy 
mají na českém oddělení zapsáno 36 dětí a na polském oddělení 23 
zapsaných dětí. 

Oddělení předškolních dětí bude již stále v prostorách 
základní školy, kde byla v letošním roce během prázdnin zrekon-
struovaná třída pro děti předškolního věku. Rekonstrukci 
realizovala obec.

Z pátých ročníků přešlo na druhý stupeň celkem 9 žáků.  Žáci 
z  pátých ročníku přešli na základní školu do Hnojníku, PZŠ 
Třinec, Českého Těšína na tehdejší ZŠ Komenského, ZŠ 
Masarykovy sady a 6.ZŠ  v Třinci a gymnázium v Českém Těšíně.

V letošním školním roce byly přijaty všechny  děti, které 
dosáhly školního věku. Dvě děti byly u zápisu v Českém Těšíně, 
kde taky nastoupily.

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

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

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 nej-

edné soutěži získali přední umístění nebo 1. místa. Pravidelně se 
účastníme soutěží, které pořádají školy spadající do oblasti povodí 
Stonávky. Velký úspěch  má  pěvecký sbor pod vedením jedné 
z paní učitelek, který je pojmenován Políčko.

I v letošním roce si děti užívají rekonstruovaných  půdních 
prostorů, kde tráví celou část pobytu ve školní družině a v dopole-
dních hodinách probíhá v těchto prostorách výuka. Školní družina 
se úspěšně zapojuje do akcí spojených se sběrem odpadových 
surovin jako sběru papíru nebo sběru PET lahví. Rodiče i děti 
jsou natolik aktivní, že v těchto sběrech se umisťujeme na prvních 
místech. Pod vedením paní učitelky, která se na naší škole 
zaměřuje na ekologickou výchovu,   jsou děti rovněž velmi aktivní 
ve sběru baterií a vyřazených elektrospotřebičích. I za tyto aktivity  
dostávají pěkné odměny .

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 poděkovat  
Sdružení rodičů a přátel školy a Macierzy Szkolnej, představite-
lům 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    

Z życia szkoły

Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki corocznie 
organizują imprezę „Z książką na walizkach“. W wielkiej imprezie 
promującej czytelnictwo dzieci i młodzieży uczestniczą wybitni 
twórcy literatury dziecięcej, ilustratorzy i wydawcy. W tym roku 
szkolnym naszą szkołę w ramach tej imprezy odwiedziła pani 
Iwona Cała, architektka, autorka ilustracji do 38 książek. Jedną 
z nich jest urocza książka, w której pani Iwona pokazała, jak 
wygląda „Krakowski rynek dla chłopców i dziewczynek“. 
Pomysłowy przewodnik po rynku krakowskim z wdziękiem 
przedstawia znane postacie, budynki, studzienkę, kwiaciarki, 
obwarzanki... Prześliczne ilustracje pani Iwony i wiersze Michała 
Rusinka tworzą żywą, niepowtarzalną całość. Książka „Krakowski 
rynek dla chłopców i dziewczynek“ była lekturką dla uczniów klas 
1. i 2. w tegorocznym konkursie czytelniczym. W konkursie 
bardzo chętnie wzięli udział prawie wszyscy pierwszacy i drugacy, 
którzy wykonali piękne rysunki na podstawie tej lektury. Książka 
i rysunki wprost zapraszają do zwiedzenia dawnej stolicy Polski.

Pani Iwona przeprowadziła z dziećmi również warsztaty 
plastyczne. Każde dziecko otrzymało kartkę z narysowanym już 
obwarzankiem, który miał być elementem wytworzonego przez 
dziecko obrazka. Tak więc obwarzanek był okiem, kołem 
samochodu, dziuplą wiewiórki, oknem wieży kościelnej... 
Twórcza zabawa bardzo się dzieciom podobała!

Dzień Zwierząt uczciliśmy razem z naszymi dziećmi 
wyjazdem do ogrodu zoologicznego. W zeszłym roku 
zaadoptowaliśmy w ostrawskim ZOO tygrysa ussuryjskiego, który 
jest razem z tygrysem bengalskim największym ssakiem 
drapieżnym z rodziny kotowatych, objęty ścisłą ochroną. 
W słoneczny jesienny dzień przyjechaliśmy do ZOO, żeby 
odwiedzić naszego tygryska, a równocześnie przekazać roczną 
składkę w wysokości 3000,- Kč.

Cieszymy się, że mogliśmy naszego tygryska poznać osobiście, 
przypatrzeć się jego kształtom, barwom, majestatycznym 
ruchom... Niemniej cieszy nas to, że dzieci okazują wielkie 
zainteresowanie losami zagrożonych zwierząt i chcą aktywnie 
pomagać w ich ochronie. Nie zapominamy również na psiaki 
w trzynieckim schronisku. Do schroniska wyjechała grupka 



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

4 Zpravodaj obce Ropice

czwartaków obładowanych karmą i różnymi przysmakami. Dzieci 
uczęszczające do kółka dziennikarskiego przeprowadziły 
z pracownicą schroniska ciekawy wywiad o jej podopiecznych.

Czwartacy z Nieborów realizują w tym roku szkolnym 
międzynarodowy projekt pod nazwą „A TRAVEL BUDDY 
PROJECT“ (Kumpel podróży) z udziałem szkół w Polsce, Estonii 
i Turcji. Projekt zakładał wybór maskotki charakterystycznej dla 
danego kraju lub regionu. Naszą maskotką został znany na całym 
świecie bohater kreskówek dla dzieci Krecik,  którego twórcą jest 
pan Zdeněk Miler, a którego uszyła nam pani Irena Witoszková.  
Razem z Krecikiem nasza grupka zrobiła pamiątkowe zdjęcia 
przed Kościołem Zwiastowania Pańskiego w Ropicy i innymi 
ciekawymi budynkami. Krecik wraz z zdjęciami oraz listem 
opisującym naszą szkołę i miejscowość  powędrował do Turcji, 
stamtąd trafi do Polski, Estonii, znowu do Polski, a następnie 
wróci do nas. Każda z szkół partnerskich wykona zdjęcia z naszym 
Krecikiem w ciekawych miejscach własnej wsi lub miasta. To 
samo zrobimy my z maskotkami poszczególnych szkół. 
W listopadzie odwiedził nas pluszowy bocian z szkoły partnerskiej 
w Miliku w Polsce. W grudniu oczekujemy gościa z Estonii. 

Kończący się rok kalendarzowy jest dobrą okazją do tego, by 
podziękować za całoroczną współpracę i wsparcie Pracownikom 
Gminy, PZKO, Macierzy Szkolnej oraz Dyrekcji szkoły. 
Wszystkim Czytelnikom życzymy błogosławionych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas przeżyty w gronie 
najbliższych będzie cennym darem, a nowy rok niech przyniesie 
nadzieję, radość i zadowolenie. 

Lidia Rucka

Podzim ve školní družině
Jen co poprvé zazvonilo na školní vyučování, naplnila se i třída 

školní družiny. V letošním školním roce 2015/2016 jsme opět 
otevřeli dvě oddělení pro děti české i polské základní školy. 
Kapacita 50 žáků je využita do posledního místečka. Snažili jsme 
se maximálně uspokojit poptávku po umístění ve školní družině, 
ale přísné hygienické normy nedovolí zařadit do družiny automa-
ticky všechny žáky školy, kterou nyní navštěvují silné ročníky.

Hned ve svém prvním týdnu jsme rozběhli tradiční měsíční 
soutěže ve výtvarných činnostech, společenských hrách a věd-
omostních soutěžích. Zahájili jsme taky celoroční soutěž, kdy 
všichni žáci se za splněné úkoly postupně posouvají do cíle 
a samozřejmě jsou řádně odměněni.

Září se neslo v indiánském duchu. Všichni žáci společně 
vytvořili celkem 7 ropických indiánských kmenů, pro které si 
vymysleli jména a vybrali barvu indiánských per. V družině 
soutěží Dravé myšky, Bílí tygři, Erijové, Splašení koně, Sněžní 
vlci, Bílí a černí bizoni a Draví orli. Jednotlivé kmeny pak 
společně plnily indiánské disciplíny a zdokonalovaly se v indián-
ských dovednostech. Indiáni se učili spolupracovat jako kmen, 
procvičovali vytrvalost, paměť, znalost okolní přírody, zručnost při 
výrobě čelenek a náhrdelníků, lovili bizony a ryby, našli poklad 
podle mapy a tajné šifry... Ve výtvarné soutěži jsme zpracovávali 
své fotky z prázdnin. Porovnávali jsme své znalosti ve vědomost-
ním kvízu. Když jsme zrovna neřádili v parku u školy, hráli jsme 
společenskou hru Ovce a vlci.

I přesto, že září už je dávno za námi, indiánské kmeny zůstaly 
zachovány a pravidelně spolupracují každý pátek na vycházce do 
okolí školy, kdy plní náročné úkoly. Každý tým obdržel složku 
s mapou obce, tužkou a na každou vycházku připraveným 
úkolem. Na mapě už jsme hledali obecní úřad, zjišťovali, odkud 
a kam jezdí vlaky z Ropice, hledali v jízdním řádu, zaznamenávali 
umístění kontejnerů na tříděný odpad.

Říjen se nesl v duchu „strašidlení“. Ve výtvarné soutěži „Moje 
vlastní strašidlo“ se prezentovalo na padesát obrázků (zapojily se 
i děti, které v družině pouze čekají na autobus domů). V tajném 
hlasování zvítězila Upírka, Pučmeloud, co žere zajíce, a třeba 
i Bobulín aktovkový. Své sportovní znalosti jsme prověřili 
v soutěžním kvízu a určitě nebyl jen pro kluky, „na bednu“ 
vystoupaly i dívky. Do činnosti družiny se aktivně zapojují i naši 
rodiče – společně jsme se prošli při Lampionovém průvodu (letos 
se konal potřetí), který byl příjemným začátkem podzimních 
prázdnin. Nesměl chybět turnaj ve společenské hře. Tentokrát 
jsme se naučili karetní hru Dobble, která má několik variací. Že se 
líbila, dokládá účast 55 dětí v turnaji.

Listopad jsme věnovali ekologii. Vyráběli jsme hračku z ruličky 
od toaletního papíru či prázdné PET lahve, soutěžili v kvízu 
zaměřeném na ochranu životního prostředí. V něm svými 
znalostmi překvapili prvňáčci i druháci, kteří se nenechali zahanbit 
staršími spolužáky a obsadili čelní místa. Celá škola se aktivně 

Indiánský tým žlutých - Splašení koně
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zapojila do již tradičního sběru starého papíru. Ten pořádáme vždy 
na podzim a na jaře a těší se velké oblibě. I když musíme přiznat, 
že je spíše soutěží rodičů, na které jsme nezapomněli a patřičně je 
odměnili. Podrobné výsledky jsou zveřejněny na webových 
stránkách školy v záložce Školní družina. Ani v listopadu nechybí 
výtvarná soutěž, tentokráte jsme zvolili téma u příležitosti Dne 
plyšového medvídka. Děti kreslí, malují, vyrábějí a dokonce i šijí 
své oblíbené plyšové medvídky. A nezahálíme ani ve společen-
ských hrách – hrajeme Člověče, nezlob se!.

Závěr měsíce listopadu jsme věnovali adventnímu a vánoční-
mu tvoření.  Vyráběli jsme přáníčka se sněhuláky i vyšívali 
sněhové vločky. Připravovali adventní kalendář s otiskem vlastní 
ruky. Z ruličky vznikali andělíčci kluci i holky v nadýchaných 
čepičkách. Naše výrobky se prezentovaly na Vánoční výstavě u Sv. 
Josefa.

Od měsíce října se rozběhly rovněž školní zájmové útvary. 
Nabídka kroužků je opět více než pestrá. Děti navštěvují Angličti-
nu pro 1. ročník, Angličtinu pro 2. ročník, včelařský kroužek, 
sportovní kroužek, náboženství katolické i evangelické, kroužek 
moderních tanců a pravidelně se setkává i pěvecký sbor Políčko. 
Každý čtvrtek chodíme do obecní knihovny, kde dětem předčítá 
paní knihovnice.

A co nás ještě v tomto roce čeká? Společně s paními učitelkami 
připravujeme školní vánoční jarmark, který proběhne v Restauraci 
Centrum 21. prosince 2015. Budeme psát dopisy Ježíškovi, své 
síly poměříme v Piškvorkovém turnaji a už se moc těšíme na 
vánoční prázdniny. 

Děkujeme vedení naší obce, paní ředitelce, spolupracovnicím 
a rodičům za příjemný rok a úspěšnou spolupráci. Přejeme Vám 
i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.

Vychovatelky Mgr. Kamila Cieślarová a Beata Revendová

Účastníci listopadového kola ve sběru starého papíru

Střípky z mateřské školy
Učitelky MŠ Ropice - oddělení Broučků - v září přivítaly 24 

dětí, které maximálně naplnily kapacitu této třídy. Věkové složení 
dětí ve třídě je pestré, nejmladší děti v tomto školním roce teprve 
oslaví své třetí narozeniny. Oproti loňským létům u nás tedy 
adaptační období trvalo trochu déle, ale nakonec ho všechny děti 
úspěšně zvládly. Děti mají mezi sebou pěkné kamarádské vztahy. 
I přes věkové rozdíly a schopnosti, tvoří děti úžasný kolektiv, který 
překvapuje učitelky tím, jak drží při sobě a jak si dokáží všichni 
společně pěkně hrát. Starší děti rády a ochotně pomáhají těm 
mladším při převlékání, při hře, na vycházkách ... .

Do MŠ za dětmi každý měsíc přijíždí různé divadelní soubory, 
aby dětem zahrály loutkové divadlo. I my učitelky se snažíme pro 
děti připravovat zajímavé akce. V měsíci listopadu se v naší třídě 
uskutečnilo setkání s rodiči, při kterém jsme si společně vyrobili 
lampiony, vydlabali dýni a pochutnali si na moučnících, které 
maminky napekly. Poté jsme šli průvodem do lesa, kde jsme 
ukolébavkou uspali broučky, které na jaře opět přijdeme probou-
zet. Velká účast rodičů a jejich zájem nás velice těší, proto bychom 
všem ještě jednou chtěly moc poděkovat!

V prosinci naši MŠ 
navštíví Mikuláš, Anděl 
a Čert; všichni už se také 
těšíme na vánoční besídku 
pro rodiče a vánoční tvoření. 
Protože máme samé hodné 
dětičky, tak očekáváme 
i návštěvu Ježíška, který nám 
pod stromeček nadělí nové 
hračky:) 

Třída Broučků přeje 
všem krásné a pohádkové 
vánoční svátky.

Po dlouhých rozvahách, přípravách a spoustě dní práce jsme 
konečně mohli v září otevřít zcela novou třídu pro předškolní děti 
– třídu Motýlků. Nová třída se nachází v přízemí budovy ZŠ 
v Ropici. Snažili jsme se vytvořit pro děti barevný a bezpečný 
prostor, který vyhovuje všem kritériím pro kvalitní vzdělávání 
dětí. Prostor, ve kterém se budou děti cítit spokojeně a bezpečně. 
Třída je na hlavní chodbě školy oddělena prosklenými dveřmi, 
což zaručuje dětem naprosté soukromí a klid. V těchto prostorách 
se dále nachází samostatná šatna a také sociální zařízení. Cítíme se 
zde jako doma a je nám tady moc dobře. Touto cestou bychom 
chtěli moc poděkovat zastupitelům obce Ropice, paní ředitelce, 
všem sponzorům a dalším lidem, kteří se na tomto projektu 
podíleli. Jsme jedna z mála škol, která umožňuje svým předškolá-
kům tak nadstandartní vzdělávání. V září začalo tuto třídu 
navštěvovat 12 dětí. Všem dětem se nová třída velmi líbila. 
Obdivovaly krásné a barevné šatničky, barevné malby na zdech, 
pestré vybavení třídy, barevnou koupelnu a také nové kamarády, 
kterými se jim stali ježek Bodlinka a šnek Tykadýlko. Děti 
vytvořily úžasný kolektiv. Je to třída plná zvídavých a chytrých 
dětiček. Neustále se ptají, pomáhají a mají touhu poznávat a tvořit. 
Společně rozvíjejí různé hry a dokáží se mezi sebou domluvit. Od 
září pracujeme na tom, aby si děti dokázaly uvědomovat své JÁ, ale 
také JÁ všech ostatních. Podnikáme spolu spoustu dobrodružství. 
Září se neslo v duchu poznávání jeden druhého a pravidel soužití. 
Slunečných dní jsme využívali k pohádkám v trávě, přičemž děti 
odpočívaly po obědě na dekách  v trávě za školou, kde si vyprávěly 
různé příběhy a pohádky. V říjnu jsme se pak zabývali vesmírem. 
Vyrobili jsme si vlastní raketu, kterou jsme se pak cestovali na 
různé planety a poznávali tak krásy vesmíru. V listopadu přiletěl 
drak a ukázal nám krásy podzimu. Společně s rodiči jsme oslavili 
den s panem Bramborou. Vyráběli jsme korále z brambor, pekli 
jsme bramborové chipsy, vyráběli jsme bramborové ježky 
a výborně jsme se bavili. Protože velmi rádi čteme, zapojili jsme se 
do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. Tímto bych chtěla 
poděkovat firmě Enviform, která nám sponzorovala nákup nových 
knih pro děti. Pro rodiče jsme uspořádali přednášku o zdravém 
stravování. Proběhla také burza oblečení. Nyní nastává čas ze 
všech nejkrásnější a tím jsou pohádkové VÁNOCE. Na tento čas 
se všichni moc těšíme. Čeká nás  Mikuláš, pečení cukroví, výroba 
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Děkuji všem, kteří vyplnili a odevzdali dotazník přiložený 

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

vánočních dekorací, zpívání koled, vystoupení dětí v Domu 
Svatého Josefa, besídka pro rodiče, rozsvěcování vánočního 
stromu a pak dlouho očekávaný příchod Ježíška. Tímto bychom 
Vám chtěli popřát, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala 
a úspěchy příštího roku ať předstihnou roky minulé.

Děti a paní učitelky z třídy Motýlků.

Żwawo kroczą do przedszkola dzieci...

Do ropickiego przedszkola uczęszcza 23 dzieci, w tym pięcioro 
w wieku przedszkolnym. W tym roku ilościowo przeważają 
chłopcy. Jest żwawiej, sprawniej i często zabawy tematyczne 
przebiegają „po męsku“:  są  strażacy, policjanci ...

Czas w przedszkolu szybko mija, od początku roku szkolnego 
minęły już trzy miesiące. Dzieci miały okazję zapoznać się ze 
środowiskiem, personelem i organizacją dnia. Można by było 
powiedzieć, że okres  adaptacyjny przebiegł bez problemów.

Dla dzieci jak zwykle przygotowany jest bogaty program 
kulturalno – wychowawczy:  jak co roku jeżdżą do Teatru Lalek -  
Bajki, korzystamy również z możliwości oglądania bajek 
w czeskim przedszkolu, wtedy dzieci mają możliwość poznać 
nowych kolegów lub pozdrowić kolegów już im bliskich 
i znanych z poprzednich lat.

W październiku  zorganizowaliśmy wraz z rodzicami Dzień 
Ziemniaka. Wszyscy włączyli się do przygotowań. Rodzice 
przynieśli wytworzone już w domach postacie z ziemniaka, 
wyrabiali pieczątki ziemniaczane, uczestniczyli w ciekawym 
kwizie pytaniowym, dotyczącym tylko i wyłącznie tematu 
ziemniaków. A odpowiedzi były ciekawe. Niektórzy rodzice byli 
pomysłowi i przygotowali poczęstunek, który w większości 
stanowiły ziemniaki. A na dodatek skosztowaliśmy placek 
ziemniaczany, upieczony na miejscu, ciepły, przygotowany 
z śmietaną lub cukrem. Było bardzo miło. 

W listopadzie dzieci odwiedziły miejscową leśniczówkę.  
Miejscowi myśliwi poubierani w stroje myśliwskie przygotowali 
dla dzieci wystawkę zwierząt, ciekawie opowiadali  o zwierzętach 
leśnych, dzieci otrzymały czekoladki z obrazkami leśnych 
zwierzątek, naklejki. Dzieciom i paniom bardzo się podobało. 

Dzieci były też zauroczone  psem myśliwskim, a zupełnie cicho 
było przy apelu wykonanym na trąbce myśliwskiej, przez prezesa 
zarządu myśliwskiego Radka Czernika. Było to niezmiernie 
ciekawe spotkanie.

W listopadzie też, jak już bywa zwyczajem, odbyły się 
warsztaty świąteczne wraz z mamusiami. Tworzyliśmy choinki, 
wieńce, świeczniki a najbardziej podobał się aniołek. Prace było 
można obejrzeć na wystawie świątecznej w domu seniorów  
Św.Józefa, gdzie poszliśmy również z dziećmi w ramach 
współpracy międzygeneracyjnej. 

Ciekawostką dla dzieci była możliwość zwiedzenia 
planetarium. Dzieci zapoznały się z podróżowaniem Księżyca po 
niebie. Bardzo im się podobało.

W grudniu dzieci cieszą się na spotkanie ze Świętym 
Mikołajem i tak nam minie pierwsze półrocze tego szkolnego 
roku.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować rodzicom, firmie 
Marel Corp – szczególnie dziękuję za współpracę  p. Prochazce, 
oraz  firmie STEELTEC. Dzięki sponsorom zrealizowaliśmy 
drzwi zasuwne, które pomagają nam w  pracach indywidualnych,  
możemy dzielić dzieci na grupki, wykorzystujemy je też na 
oddzielenie sali od jadalni. W czasie odpoczynku, mamy też 
możliwość pracować z dziećmi, które nie zasypiają i spędzić 
z nimi czas,  dopóki nie wstanie reszta dzieci. Dziękujemy.

Chciałabym  też serdecznie  podziękować tym wszystkim 
rodzicom, którzy chętnie przychodzą prędzej  na nasze imprezy 
i pomagają w przygotowaniach, jak również wszystkim, kórzy 
przychodzą na spotkania w przedszkolu.

Personel przedszkola życzy wszystkim zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia, niech ten czas spędzony w gronie 
najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością.

Za przedszkole  Bc. Zuzana Mladá
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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

OBECNÍ KNIHOVNA - BIBLIOTEKA GMINNA
Rok se chýlí ke konci a lidé bilancují, co se v daném roce 

povedlo, a kde naopak je třeba přidat.
V knihovně za zdařilý považuji Březen měsíc čtenářů 

(BMČ) a některé akce, které se konaly v tomto období. 
Zahájení BMČ proběhlo za účasti děti a maminek z Mateřské-

ho centra Pomněnka. V programu byla soutěž pro menší děti - 
Kde žijí zvířátka? Soutěžili malí i ti trochu starší, maminky 
mohly pomáhat hledáním v knihách. 

Velmi milá byla návštěva dětí Mateřské školy.
Vyvrcholením Března měsíce čtenářů bylo slavnostní 

předání diplomu Král čtenářů a knižní odměny těm, kteří ve své 
věkové kategorii vypůjčili za rok 2014 nejvíce knih.

Naopak velmi mne zklamala účast na zajímavé a nádherně 
připravené besedě o málo známém sportu - free ride lyžování 
v podání Lukáše Bílka.

Ve školním roce 2014/15 jako velmi zdařilé se ukázalo zapojení 
knihovny do celostátní akce Už jsem čtenář - Kniha pro 
prvňáčka. Děti obou prvních tříd přišly na knihovnickou lekci 
a v průběhu školního roku chodily se školní družinou na 
pravidelná čtení. V závěru školního roku převzalo 11 dětí z místní 
české a 7 dětí polské základní školy knihu Jiřího Žáčka Housličky 
pro medvěda.

Děti PZŠ v Ropici převzaly knihu v knihovně.

Děti ZŠ v Ropici se radovaly z knihy ve své třídě. 

Knihovnická lekce pro prvňáčky školního roku 2015/16 
proběhla v listopadu, abych i pro ně mohla získat tuto zajímavou 
odměnu. 

Všechny fotografie z akcí, které probíhaly v knihovně, včetně 
té poslední se nacházejí na stránkách www.naseknihovna.cz/ropice 
ve fotogalerii.

Kolejnym udanym przedsięwzięciem biblioteki było uzyskanie 
dotacji Ministerstwa Kultury Czeskiej Republiki na zakup książek 

w języku polskim oraz pozyskanie dobrowolnika. Oba te projekty 
skierowane są do starszych wiekiem czytelników, między innymi 
do czytelników mieszkających w Domu św. Józefa. Do nich 
według potrzeby przychodzi dobrowolnik, żeby odebrać przeczyt-
ane książki i przynieść nowe. 

Również i w tym roku nasza biblioteka otrzymała w darze 
książki dla dzieci.  Serdeczne podziękowania ślemy do Polski 
przyjaciołom Zaolzia.

Spis książek, które są w posiadaniu biblioteki można obejrzeć 
w katalogu na stronie internetowej www.naseknihovna.cz/ropice.

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

Příjemně prožité Vánoce a zdravý, úspěšný nový rok přeje 
všem 

Marie Zientková  - knihovnice -  bibliotekarka

Dne 28. března se uskutečnilo na krytém bazénu STARS 
Třinec plavání pro občany naší obce. Zaplavat si přišlo 56 
spoluobčanů. Děti se vyřádily na tobogánu, dospělí spíše využili 
bublinky a trysky k relaxaci. Další plavání se uskuteční v lednu, 
termín a čas bude upřesněn, sledujte proto obecní webové stránky 
a vývěsní místa v obci.

21. srpna proběhl večerní nohejbalový turnaj. Akce probíhala 
na antukovém hřišti TJ Sokol Ropice, za uspořádání děkuji panu 
Richardovi Hazukovi.

Dne 19. září se na novém víceúčelovém hřišti u základní školy 
v Ropici uskutečnil nultý ročník volejbalového turnaje smíšených 
družstev neregistrovaných hráčů. Akce se zúčastnilo 5 družstev, 
a to: „Amatéři“, „Hasičky“, „Mimoňky“, „Mášenky a medvěd“ 
a „Stáj M Ropice“. Hrálo se systémem každý s každým. První 
místo, s velkým náskokem a herní převahou, obsadilo družstvo 
„Mimoňky“.

Děkujeme rozhodčímu panu Miroslavovi Halamovi a firmám 
ELFETEX, ACword, Golf pro všechny a obci Ropice za věcné dary 
pro všechny hráče. Akce měla velký ohlas, většina týmů projevila 
zájem zúčastnit se příštího ročníku, předběžný termín byl 
ustanovený na polovinu září 2016.

Sportovní komise úzce spolupracuje s naší základní školou. 
Každoročně spolufinancuje školní olympiádu a turnaj 
v přehazované pro okolní školy.

Radim Revenda, sportovní komise obce Ropice

Činnost sportovní komise v roce 2015

Vážení, 
zveme všechny zájemce na

ŠTĚPÁNSKÝ FOTBAL pro občany Ropice, 
který se bude konat dne

26.12.2015 od 15:00 do 17:00
ve sportovní hale ve Smilovicích.



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!

Zpráva oddílu stolního tenisu – TJ SOKOL Ropice
- výčet sportovních aktivit v roce 2015

Oddíl  stolního tenisu k dnešnímu dni ma zaevidováno 29 
členů z toho 7 žáků.

Většina členů jsou aktivní registrování hráči soutěžící ve 
4 družstvech.

Soutěžní kategorie: umístění průběžné v sez. 
v sez. 2014-15  2015-16(9-té kolo)

A - družstvo      . . . . . . . . . 8. místo . . . . . . 4. místo
  – v krajské soutěži II.tr.sk A

B - družstvo . . . . . . . . . . 4. místo . . . . . . 4. místo
  – v okresním přeboru  

C - družstvo  . . . . . . . . . . 9. místo . . . . . . 4. místo
  – v okresní soutěži 1.tř

D - družstvo. . . . . . . . . . . 9. místo . . . . . . 8. místo
  – v okresní soutěži 3.tř

Členové oddílu se zúčastňovali na různých turnajích ST 
pořádaných v oddílech okresu FM, ale také v sousedním Polsku 
19.5.2015 v Gliwice-Pyskovice – kde naše 9-ti členná výprava 
získala 6 ocenění 

O výrazný úspěch našeho oddílu na okresním přeboru 
mládeže se postaral v žákovských kategoriích Aleš Rusnák – v kat  
mlad.  žáci  jednotlivci  i čtyřhře mlad. žáci získal titul okresního 
přeborníka za co se přičinili hlavně jeho rodiče a trenér Chudík 

Účast Aleše Rusnáka na krajských bodovacích turnajích 
mládeže v sezoně 2014-15  v kategorií ml. žáci skončil 3-ti, na 
krajských přeborech v kategorii ml. žáci- a na mistrovství ČR 
v kategorii ml. žáci se umístil na 12. až 22.místě.V letošní sezoně 
bude v kategorii starších žáků trénovat v Baníku Havířov.

Tréninková činnost: Žáci trénují 2xtýdně úterý a čtvrtek - 
2 hodiny, dochází 6 žáků trenérem žáků  je Jiří Chudík.

 Dospělí: středa od 16:00 do 21hod., úterý a čtvrtek od 18:30 
do 21 hod.

Oddíl uspořádal následující akce:                                                                                      
25. 4. 2015 - MEMORIÁL Vl. Kalety – 10. ročník, mezináro-

dní turnaj ve stolním tenise pod záštitou paní Mgr. Uršuly 
Waniové - starostky obce 

Účast: 26 hráčů hrajících v těchto kategoriích:
Open - bez omezení (všichni) – Zvítězil Steuer Dariusz - 

Gliwice, II. Rucki Sylwester - Český Těšín a III. Nowakowski 
Pawel - Gliwice 

nad 50 let - O putovní pohár „MEMORIÁL Vl. Kalety “ – 
Zvítězil Nowakowski Witold - Gliwice, nad 60 let - Zvítězil 
Čellar Jaroslav - Ropice 

27. 6. 2015 Turnaj neregistrovaných hráčů obce Ropice ve 
stolním tenise, účast: 8 hráčů, 

Umístění: I. Dočkalek Tomáš, II. Vojta Ondřej, III. Smetana 
Dominik 

                          Zprávu  zapsal: Šancer Jindřich 

Volejbalový klub veteránů pořádal letos již 11. ročník meziná-
rodního turnaje ve volejbale dne 29.8.2015 „SUPER VETERÁ-
NI MEMORIÁL P. MARTÝNKA“ a 2. ročník „SMÍŠENÝCH 
DRUŽSTEV O POHÁR STAROSTY“

Turnaj byl zahájen v 08:30 hod starostkou obce Ropice 
p. Uršulou Waniovou.

Turnaje SUPER VETERÁNŮ se zúčastnilo 5 družstev, kde se 
odehrálo 10 utkání.  

Vítězem tohoto ročníku se stali:
1. Místo družstvo SUPER VETERÁNŮ VKV ROPICE
2. Místo družstvo BRUŠPERK
3. Místo družstvo ŽILINA
4. Místo družstvo TŘINEC
5. Místo družstvo FRYČOVICE

Všechna utkání byla velmi vyrovnána a napínavá až do 
posledního míče. Turnaje se také zúčastnil bývalý Československý 
reprezentant JAN REPÁK, který hrál za družstvo TŘINEC.  
Hráči  ROPICE ze hráli ve čtyřech utkání a z toho: 3x vyhráli 2:0 
a 1x remizovali 1:1, což považujeme za tak obsazený turnaj, velký 
úspěch.

Je také třeba poděkovat sponzorům turnaje a to firmám: 
HAMROZI, AUTOSET RENAULT a PIVOVARU KONÍČEK.

Druhá skupina turnaje smíšených družstev se zúčastnila 
4 družstva. Vítězem se stali:

1. Místo družstvo ČESKÝ TĚŠÍN (Dulava s.r.o.)
2. Místo polský klub GLIWICE
3. Místo družstvo ROPICE
4. Místo slovenský klub ZUBROHLAVA od Oravy
Po skončení turnaje starostka obce Ropice p. Uršula Wianová 

rozdala ceny pro družstva. Pohár starosty putoval tedy do Českého 
Těšína.

Celkem bylo odehráno 16 zápasů, které řídili dva profesionální 
rozhodčí p. Karel Pszczolka z Ropice a p. Jindřich Šumický 
z Českého Těšína.

Karel Pszczolka

Dobrý den vážení občané,
další rok je u konce a je naším dobrovolně-povinným úkolem 

seznámit vás s činností našeho spolku. Tou největší událostí, která 
se tento rok udála, byla rekonstrukce zasedací místnosti požární 
zbrojnice. Popisu průběhu rekonstrukce předchází i několik 
milníků v historii zbrojnice, které velkou mírou přispěly k její 
dnešní podobě.

Zbrojnice byla vybudována v 70. letech minulého století 
v takzvané ,,Akci Z“. Po revoluci, kdy zájem o dobrovolné hasiče 
opadl, se zbrojnice pouze udržovala z hlediska nutných oprav. 
V letech 2003 - 2006, kdy k hasičům nastoupila současná generace, 
se započalo s vybavováním výjezdové jednotky a větším investicím 
do zbrojnice ze strany obce i hasičského sboru. Peníze z výdělku 
pořádaných zábav byly investovány do vybavení, které bylo možné 
pořídit z druhé ruky levněji a ušetřily se tak náklady obci. 

První větší rekonstrukce zbrojnice začala v r. 2010, kdy se nám 
podařilo získat darem plastová okna z domu určeného k likvidaci, 
kvůli stavbě skladové haly. Jelikož oken nebylo dost pro všechny 
místnosti, zejména zasedací místnost v přízemí, požádali jsme 
obec v r. 2011 o investici na nákup zbývajících oken, které jsme 
pak vlastními silami nainstalovali. Společně s okny jsme vyměnili 
i zavlhlou omítku a linku v kuchyňce.

V roce 2012 nám obec poskytla finance na rekonstrukci 
střechy, na které jsme se nijak výrazně pracovně ani finančně jako 
sbor  nepodíleli. Pracovat jsme začali až pod novou střechou na 
zvedání trámových kleštin a tím zvýšení stropu. Za pomoci 
většiny členů i přátel sboru jsme v roce 2012 zrekonstruovali 
horní zasedací místnost, kterou je možno využít v případě 
dlouhodobých zásahů jako ložnici pro 5 hasičů. 

V roce 2014 jsme požádali obec o nátěr fasády, což se nám 
společnými silami se zaměstnanci obce podařilo zrealizovat. 
V průběhu dokončování nátěru nás při společném ,,brainstormin-
gu“ napadlo navrhnout obci rekonstrukci zasedací místnosti 
a koupelny v přízemí, která by se dala využít i jako šatna pro 
sportovce využívající hřiště, které bylo vybudováno v těsném 
sousedství zbrojnice. Paní starostce se myšlenka zalíbila, což však, 
jak se později ukázalo, byl pouze začátek dlouhé a komplikované 
cesty.

Hned první zádrhel nastal při ověřování na katastrálním úřadě, 
kdy se ukázalo, že zbrojnice je černou stavbou. Prvním krokem 
tak byla její legalizace. Bylo nutné nakreslit plány a zaměřit 
existující stavbu – tzv. pasport budovy. Vše se nám podařilo zařídit 
poměrně rychle díky kontaktům na projektanta a zeměměřiče. 

Na začátku června 2015 mohlo být zahájeno výběrové řízení 
na firmu, která rekonstrukci provede. Svépomocí jsme se pustili 
do vystěhování všech přízemních místností zasedací místnosti, 
bourání stropu, který byl ze dvou vrstev a jeho horní část byla 



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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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 

plesnivá a následnému odvozu sutin z odstraněných příček. Po 
podepsání smlouvy s vítěznou firmou jsme velmi úzce spolupra-
covali se zástupcem investora (obec) a mohli jsme se tak přímo 
vyjadřovat nejen ke kvalitě odvedené práce, ale i stavebním 
úpravám, tak aby nám rekonstruovaná část zbrojnice co nejvíce 
vyhovovala. Načrtli jsme plánky rozmístění vybavení, radiátorů, 
kuchyňky a předali je subdodavatelům stavby, se kterými jsme byli 
v neustálém kontaktu - navštěvovali jsme staveniště prakticky 
každý den včetně víkendu, abychom dohlédli na přesné splnění 
našeho zadání a všech následných požadavků, které se objevily 
během stavby. Po částečném zbourání příček a vysekání podlahy se 
stavební firma rozhodla zasedací místnost, toalety a koupelnu 
udělat téměř znova. Po vylití podlah a postavení příček nastoupili 
subdodavatelé elektroinstalace a instalatéři. Prakticky všem našim 
fyzikálně schůdným požadavkům bylo vyhověno a rozpočet 
stavební akce se utratil efektivně do poslední koruny. Kvůli 
nečekaným stavebním úpravám bylo nutné zrušit některé položky 
(dlažba v zasedací místnosti, malba), které jsme byli schopni 
vlastními silami dodělat. Nákup spotřebičů, kuchyňského 
vybavení a dalšího zařízení byl realizován z peněz SDH. Propozice 
zrekonstruované části požární zbrojnice jsou: dámská a pánská 
toaleta, sprchový kout s koupelnou a šatnou pro sportovce. Toto 
vše je odděleno dveřmi od zasedací místnosti s kapacitou 16 lidí 
a vybavené kuchyňky. 

Během podzimu byly dokončeny poslední úpravy - věšáky na 
kabáty, instalace reproduktoru k ozvučení místnosti, opravy malby 
a nakreslení obrázku na stěnu zasedací místnosti, který můžete 
vidět na fotografii níže.

Náš spolek bude místnost využívat primárně jako zázemí při 
dlouhodobých zásazích – např. povodně (r. 2005 a 2010) či jiných 
pohromách na území obce a kdekoli v jejím okolí, kam můžeme 
být povoláni. Místnost rovněž využívá dvakrát za měsíc evangelic-
ky sbor. Během Vánoc probíhá v zasedací místnosti tzv. LAN party 
- skupina mladých lidí soutěží v počítačových hrách. 

Sportovci mohou využít šatnu, sprchu a toalety při sportov-
ních turnajích pořádaných obcí např. ve volejbale nebo nohejbale.  

Dne 28.11.2015 proběhla kolaudace zasedací místnosti za 
účasti zástupců obecního úřadu, stavební firmy, všech sponzorů 
a členů SDH Ropice.

Tímto bychom všem výše zmíněným chtěli poděkovat za 
jejich úsilí při rekonstrukci, investici volného času a chvályhodné-
ho přístupu k řešení všech problémů kolem rekonstrukce.

Koler

Činnost SDH Ropice za rok 2015
Vážení občané,  jmenuji se Blanka Krůčková a od  26.9.2015 

jsem novou starostkou SDH Ropice. Dovolte mi tedy Vás 
seznámit s činností našeho sboru. Jsme aktivní sbor, což dokládá 
organizace akcí našeho sboru jako Hasičský ples, který proběhl 
14.2.2015 nebo pomoc na akcích pořádaných obcí, jako je 
například den dětí, při kterém naši dobrovolní hasiči ukazují 
požární techniku a vše co souvisí s naší činností. Prezentovali jsme 
na naší techniku i na Radovánkách  dne 13.6. a nesmím opome-
nout ani pořádání Hasičáku, který se konal 18.7. a byl zároveň 
Pohárovou soutěží v požárním útoku. Také náš ženský tým se 
účastní soutěží v požárním útoku. Letos jsme se zúčastnily celkem 
8 soutěží s velmi dobrými výsledky, a to například v Řece 4.7. to 
bylo krásné 2. místo, 12.7. v Pribylině, která již byla zmíněna ve 
Stonávce, dále 18.7. v Košařiskách při netradiční soutěži na 
4 savice, kde naše ženy dokonce zvítězily, a to dokonce lepším 
časem než ropické mužské družstvo. Další soutěž proběhla 
v Třinci-Gutech, kde to bylo pěkné 4. místo, pokračovalo se 15.8. 
v Milíkově a zde byla už opravdu ta největší elita požárního 
sportu, tudíž ženy se umístily až na 9. místě, ale nevzdaly to 
a téhož dne se jelo na noční soutěž do Horní Lomné, kde zvítězily 
a obdržely další pohár. Poslední soutěž, které se ženské družstvo 
zúčastnilo byla noční soutěž v Chotěbuzi a to 28.8., kde jsme 
získaly krásné 3. místo. Touto soutěží jsme ukončili sportovní 
sezonu. Naše jednotka SDH není jen o zábavě a sportu, ale 
věnujeme se také výjezdům, například jsme letos vyjížděli 3x na 

zásah při spadlém stromu na komunikaci, vše dopadlo vždy dobře 
a bez újmy na zdraví. Také se hodně vyjíždělo k likvidaci hmyzu, 
jen za letošní období to bylo minimálně 20 výjezdu. Ráda bych 
Vás touto cestou pozvala jménem našeho sboru na Hasičský ples, 
který se bude konat 20.2.2016  a zároveň na námi konanou akci 
Hasičák, který je naplánován na 23.7.2016. Moc všem děkuji za 
podporu a účast při soutěžích, zásazích, akcích a rekonstrukci 
zbrojnice.

Krůčková Blanka, starostka SDH Ropice

Vánoční čas přichází
„Na adventním věnci hořely čtyři svíce. V místnosti bylo 

naprosté ticho. Takové ticho, že bylo slyšet, co si ty čtyři svíce 
vyprávěly.

První vzdychla a řekla: „Já se jmenuji Pokoj. Moje světlo svítí, ale lidé 
nemají pokoj a bojují mezi sebou. Nechtějí mír.“  Její světlo se zmenšovalo 
až zhaslo docela.

Druhá svíce zablikala a řekla: „Já se jmenuji Víra. Ale jsem přebytečná, 
lidé nechtějí o Bohu nic vědět. Nemá smysl, abych dál svítila.“  Místností se 
přehnal průvan a druhá svíce zhasla.

Potichu a smutně se přihlásila o slovo třetí svíce. „Já se jmenuji 
Láska. Už nemám sílu dál hořet. Lidé mě dávají stranou. Vidí jen sami sebe a 
ne druhé, které by měli milovat“.  A svíce zablikala naposled.

Vtom přišlo do místnosti dítě. Pohlédlo na svíce a řeklo: „Ale, ale, 
proč nesvítíte?“  A bylo mu skoro do pláče. Tu promluvila čtvrtá 
svíce. „Neboj se! Pokud hořím já, můžeme zapálit i ostatní svíce. Já se 
jmenuji Naděje!“  

A dítě zapálilo pomocí této svíce znovu všechny ostatní …“

Začátek adventu přivítali senioři z Domu Sv. Josefa v Ropici již 
tradičně vánoční výstavou.

Výstava je pořádána vždy před první adventní nedělí, aby 
návštěvníci mohli zakoupit i adventní věnce. Na výstavě bylo možno 
spatřit a zakoupit i další výrobky: vánoční přání, dekorace 
z přírodních materiálů, větvičky, stojánky na šperky, skleněnou 
bižutérií,  svícny, vánoční hvězdice…

Informace obecního úřadu
Úřad bude uzavřen v době vánočních svátků

dne 23.12. a 31.12.2015.
Nedoplatky za odpady, psy, stočné 

a hrobová místa můžete zaplatit ještě v pokladně 
obecního úřadu dne 30.12.2015 do 12 hod.
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Hezké Vánoce

a hodně zdraví a štěstí

do nového roku

přejí zaměstnanci

obecního úřadu.

U kávy a zákusku strávili příjemné chvíle mnozí hosté. A bylo 
jich hodně. Nejen z Ropice a okolí. Mezi hosty bylo také mnoho 
jiných poskytovatelů sociálních služeb.

Návštěvníci vyjádřili obdiv nad prací seniorů, jejich snahou 
a trpělivostí, se kterou připravovali výrobky na výstavu. Pro naše 
klienty je to vždy pohlazení na duši.

Ráda bych poděkovala všem, kdo pomáhali s přípravou výstavy 
a také dětem z mateřské a základní školy v Ropici pod vedením 
pedagogického sboru za krásné výrobky, které prezentovali na naší 
výstavě.

V souvislosti s blížícími se svátky přeji jménem klientů 
a pracovníků domova všem čtenářům hodně zdraví, Božího 
požehnání, porozumění, lásky a naděje.

Mgr. Joanna Szpyrcová, Dům Sv. Josefa Ropice


