
ZPRAVODAJ
Obce Ropice prosinec 2016

Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejkrásněj-

šího období roku, Vánoc. Pro každého známý pocit a jasná 
představa krásných chvil strávených v kruhu rodiny. Je to také čas, 
kdy do Vašich domovů přichází další číslo Ropického zpravodaje 
o dění v obci ve druhé polovině roku.

V průběhu letních prázdnin jsme se věnovali naplánovaným 
stavebním akcím, a to výstavbě přechodu pro chodce v části Ropice 
– Za lesem a opravám komunikací Baliny, směr Smilovice a tří 
dalších kratších úseků. 

Byla podána žádost o dotaci na společný přeshraniční projekt 
s obcí Jaworze „Projekt výsadeb nové zeleně v parčíku v centru 
obce“. O výsledku schvalování žádosti bychom se měli dovědět 
v lednu a po výběrovém řízení na jaře by se projekt mohl začít 
realizovat.

Na podzim jsme začali sanovat budovu obecního úřadu 
s přispěním dotace Moravskoslezského kraje z „Programu 
podpora, rozvoje venkova“. V příštím roce budeme navazovat na 
sanaci celkovou generální opravou budovy. Dojde k výměně krovů, 
střechy, rozvodů vody, elektrické energie, plynu, podlah 
a k opravám fasády. Bude splněna bezbariérovost umístěním 
výtahu uvnitř budovy. Celkové náklady budou jasné až po 
výběrovém řízení na zhotovitele stavby, zatím jsou určeny pouze 
z rozpočtu projektanta. 

Z vlastního rozpočtu obec zakoupila starší hasičský vůz značky 
IVECO s cisternou o objemu 1600 l. Současně došlo ke změně ve 
funkci velitele výjezdové jednotky hasičů a do funkce nového 
velitele byl jmenován Ing. Roman Szkandera, PhD. Touto cestou 
bych chtěla poděkovat bývalému veliteli Markovi Haltofovi za jeho 
přínos v rozvoji dobrovolných hasičů v naší obci, kde jako velitel 
JSDH působil od roku 2008. Novému veliteli bych chtěla popřát 
hodně elánu, dobrých nápadů a jejich realizaci.

Dne 5. 9. 2016 schválilo zastupitelstvo na svém 13. zasedání 
strategický plán rozvoje obce do roku 2035, na kterém pracovaly 
různé pracovní skupiny od června 2015. Dokument má analytic-
kou a návrhovou část v následujících oblastech – kvalita života, 
životní prostředí, bezpečnost, sociální oblast, hospodářský rozvoj, 
kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti, komunikace 
s veřejností, výstavba, doprava, majetek, finance a kvalita veřejné 
správy. Strategický plán je dokument potřebný k řízení nejen pro 
zastupitelstvo obce, ale i pro každého občana, který chce znát 
záměry své samosprávy. Je také nutnou podmínkou pro získání 
dotací z evropských fondů. Strategický plán umožní lépe využívat 
finanční prostředky obce, a to pro její rozvoj a zvyšování kvality 

Slovo úvodem

Přehled některých výdajů obce na investice, opravy,
dotace a příspěvky v roce 2016

Název akce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Částka
Opravy místních komunikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 156 248 Kč
Přechod pro chodce Za lesem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 711 Kč
Veřejné osvětlení u chodníku k lávce přes Ropičanku. . 347 347 Kč
Sanace budovy obecního úřadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 956 Kč
Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy 
obecního úřadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 905 Kč
Autobusová zastávka u Ridery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 445 Kč
IVECO – hasičská cisterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 000 Kč
Poskytnutý dar Klub důchodců Střítež . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 Kč
Poskytnutý dar ZO ČSOP Nový Jičín. . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 Kč
Poskytnutý dar Klub českých turistů . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
Poskytnutý dar ZŠ a MŠ Hnojník - dovybavení družiny . 2 000 Kč
Poskytnutá dotace OPS Sv. Josefa, o.p.s. . . . . . . . . . . . . . 60 000 Kč
Poskytnutá dotace CSELESTA, o.s. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kč
Poskytnutá dotace Stáj „M“ Ropice, o.s. . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kč
Poskytnutá dotace JUDO Ropice, z.s. . . . . . . . . . . . . . . . 32 200 Kč
Poskytnutá dotace Charita Český Těšín. . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kč
Poskytnutá dotace TJ Sokol Ropice, o.s. . . . . . . . . . . . . 200 000 Kč
Poskytnutá dotace SENIOR DOMY POHODA, a.s. . . 20 000 Kč
Poskytnutá dotace Nemocnice Třinec, p.o. . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 712 812 Kč

života našich občanů. Celé znění si můžete přečíst na webových 
stránkách obce v sekci „O obci“.

Ve 46. týdnu zahájilo Ředitelství silnic a dálnic kácení dřevin 
v našem obecním lese pro výstavbu silnice I/68. Firma vysoutěžená 
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Ředitelstvím silnic a dálnic vytěžila celkem 393 m  dřeva a následně 
byly vyfrézovány pařezy. Náklady na těžbu a frézování hradí ŘSD. 
Vytěžené dřevo bylo předáno obci a následně prodáno firmě JEWA 
s.r.o., která byla vysoutěžena pro odkup dřevní hmoty.

V závěru mi dovolte, abych touto cestou poděkovala zastupite-
lům a pracovníkům Obecního úřadu v Ropici za jejich práci a Vám, 
spoluobčanům za spolupráci. O Vánocích jsme si bližší než jindy, 
a když si slíbíme, že nejen během přicházejících svátků, ale 
i v novém roce nebudeme šetřit upřímnými úsměvy, milými gesty, 
vlídnými slovy, dáme svým blízkým a přátelům ten nejkrásnější 
dárek.

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2017 
hodně štěstí, zdraví, splněných přání a předsevzetí.

Mgr. Uršula Waniová, starostka obce

Obec Ropice byla úspěšná v žá-
dosti o dotaci z programu „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“ na 
„Rekonstrukci budovy OÚ“. 

Budova obecního úřadu se nachází v historickém centru obce 
a byla postavena v roce 1810. Původně se zde nacházela první škola 
v obci. Stavba není izolována proti zemní vlhkosti, a tak s postupem 
času začal být problém se vzlínající vlhkostí stavby. Rekonstrukce 
má zamezit pronikání zemní vlhkosti do objektu, a to sanací 
a podřezáním zdiva a provedením sanačních omítek. Dotace 
Moravskoslezského kraje pokryje 38,96 % celkových způsobilých 
výdajů na projekt.

Mgr. Uršula Waniová, starostka obce

Rekonstrukce budovy OÚ
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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.

Jako každoročně jsme pořádali  Ropické zakončení léta, které se 
konalo v parku u školy dne 10. 9. 2016. Také nás navštívil i nově 
zvolený senátor pan Jiří Cienciala. Vystoupení začalo pěveckým 
souborem Políčko pod vedením p. Brezňákové. Dále vystoupila 
skupina Stanley's Dixie Street Band. Hlavní hvězdou večera byla 
třinecká rodačka Markéta Konvičková. Všichni jsme se bavili celé 
odpoledne a také večer na diskotéce. Počasí se velmi vydařilo, účast 
byla hojná a doufáme, že dodržíme tradici i v příštím roce.

I letos pořádáme akci Zpívání koled u obecního úřadu. Akce se 
koná dne 19. 12. 2016. Po skončení zpívání bude v restauraci 
Centrum zajištěno občerstvení. 

Za kulturní komisi Vám všem přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2017.

Za komisi: Ludmila Haltofová

Nedejte zlodějům šanci !
Letmý pohled do kalendáře napovídá, že se nezadržitelně blíží 

čas vánočních svátků. Tyto sváteční chvíle jsou spojeny s atmosférou 
klidu a rodinné pohody. Než se však člověk těchto okamžiků dočká, 
prochází snad nejnáročnějším obdobím z celého roku. Poslední 
měsíc před vánocemi je charakteristický tím, že lidé houfně okupují 
obchodní domy s dlouhými seznamy, co všechno musí zařídit 
a nakupit, jsou nervózní a nedávají si pozor. Když k tomu připočte-
me skutečnost, že u sebe nosí větší finanční obnosy, je jasné, že je to 

doslova úrodná půda pro pachatelé krádeží. 
Zloději nemusejí být ani zvlášť vynalézaví, bohatě jim postačí 

situace, kdy si nakupující odloží kabelku, tašku nebo batoh do 
nákupního vozíku. Většinou kolem své „oběti“ slídí, pohybují se 
v těsné blízkosti a čekají na svou šanci. Pak jim stačí okamžik, kdy se 
nakupující na zlomek sekundy otočí k regálu za zbožím. 
Bleskurychlé z vozíku nic netušícího nakupujícího vytahuje 
kabelku či peněženku, dává ji do svého vozíku a v krátké době 
prodejnu opouští. 

Druhým velmi častým případem, který pachatelé zneužívají, je 
vykládání nakoupeného zboží do kufru auta. Mnozí lidé mají zažitý 
velmi nebezpečný zlozvyk, že si před samotným vykládáním 
nákupu nejprve položí na přední sedadlo kabelku, tašku nebo 
peněženku. Přirozeně si pak přední část neuzamčeného vozu nejsou 
schopni uhlídat a nevšimnou si, že někdo nepozorovaně otevírá 
přední dveře a ze sedadel bere to, co mu nepatří. 

Tyto nemilé zkušenosti připraví člověka nejen o dobrou náladu, 
ale mnohdy o velké finanční částky, platební karty, osobní doklady, 
mobilní telefony, klíče od domu. Kromě běžných předvánočních 
starostí tak přibývajíc další – méně příjemné – vyřizování nových 
dokladů, výměna zámků v místě bydliště a podobně. 

Několik doporučení:
- peněženku, mobilní telefon, platební kartu a ostatní cennosti 

nenechávejte navrchu tašek či kabelek
- mějte své věci neustále pod kontrolou
- vyhýbejte se větším skupinám lidí, všímejte si svého okolí
- využívejte možnosti bezhotovostního styku, PIN – kód 

mějte vždy oddělený od platební karty.

Pokud se přes veškerou obezřetnost stanete obětí zloděje:
- obraťte se neprodleně na Policii České republiky,
- ohlášením krádeže dokladů zamezíte případným dalším 

nepříjemnostem se zneužitím dokladů
- při odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora 

a zablokujte SIM kartu
- v případě krádeže platební karty neprodleně kontaktujte 

svoji banku a platební kartu zablokujte.

Nespoléhejte na to, že Vám se žádná podobná situace nemůže 
přihodit !

S přáním klidných a pohodových Vánoc 

npor. Bc. Zbyhněv Nowok, vedoucí oddělení obecné kriminality 
Služby kriminální policie a vyšetřování Třinci

 Základní škola
Vážení občané,
dovolte mi, abych na sklonku roku 2016 podala několik 

informací o škole a školských zařízeních v Ropici.
V září tohoto školního roce nastoupilo do základních škol 

šestnáct prvňáčků, z toho 10 do základní školy české a 6 do základní 
školy s polským jazykem vyučovacím. Celkem čítá základní škola 87 
školáků z toho 29 žáků s polským jazykem vyučovacím a 58 
s českým jazykem vyučovacím. Polská základní škola poskytla 
zkoušky dívce, která je mimo českou republiku a vzdělává se 
v českém jazyce. Mateřské školy mají na českém oddělení zapsáno 
36 dětí a na polském oddělení 24 zapsaných dětí. 

Oddělení předškolních dětí bude již stále prostorách základní 
školy.

Z pátých ročníků přešlo na druhý stupeň celkem 12 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, 3 žáci se odhlásili 
z naší školy z důvodu přestěhování.

V letošním školním roce byly přijaty všechny děti, které dosáhly 
školního věku. 7 ropických dětí bylo u zápisu na jiných školách.

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. 

Zpráva o činnosti kulturní a sociální komise
za II.pololetí 2016

Naši spoluobčané i v druhé polovině roku oslavili krásné 
narozeniny. U příležitosti životních jubileí jsme navštívili tyto 
oslavence:
80 let - p. Kokotek Gustav, p. Povalačová Alena, 

p. Wawrzeczková Aloisie
85 let - p. Orszuliková Bronislava
90 let - p. Zielinová Bronislava 
91 let - p. Buzková Františka 

Ke kulatým narozeninám 50, 60, 70 a 75 let bylo odesláno 
celkem 37 blahopřání.

Dne 31. 8. 2016 jsme pro seniory uspořádali zájezd do Čech pod 
Košířem do muzea kočárů. Dále jsme navštívili Loštice, kde byla 
prohlídka výroby tvarůžek v muzeu. Jako poslední zastávka byla 
v Kozlovicích, kde jsme navštívili areál Na Mlýně. Spolu s krásným 
počasím se nám výlet velmi vydařil. 



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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Z życia szkoły
Jesień jest wyjątkową porą. To czas, gdy przyroda przyozdabia 

się całą paletą ciepłych barw i na tle zielonych drzew iglastych 
tworzy uroczy krajobraz. Jesień to również pora, gdy z pól 
i ogrodów zbieramy smaczny urodzaj w postaci warzyw i owoców. 
O tym, że owoce są prawdziwymi „bombami“ witaminowymi, 
a warzywa oprócz wspaniałego smaku zawierają najcenniejsze 
składniki dla naszego zdrowia, wszyscy wiedzą. Razem z uczniami 
klasy czwartej postanowiliśmy więc zorganizować w naszej szkole 
owocowo-warzywny dzień. Najpierw zrobiliśmy sobie wystawkę 
z przyniesionych warzyw i owoców, a nasi najmłodsi uczniowie – 
pierwszacy przedstawili wiersz Juliana Tuwima pn.: „Warzywa“. 
Następnie dzieci podzielone do trzech grup wzięły udział we 
współzawodnictwach. Był zagadkowy owocowy miks, kwiz, 
rozsypanki wyrazowe, puzzle owocowe oraz, oczywiście, 
luksusowa, własnoręcznie robiona sałatka owocowa. Dzieci 
w grupkach wzorowo współpracowały, były aktywne i z wielkim 
zaangażowaniem spełniały wszystkie zadania. Zabawa była udana 
i przyniosła nam wiele radości.

Děti mateřských škol a děti prvního ročníku se zúčastnily 
lyžařské školičky v Bukovci, kde získaly základy lyžování pod 
vedením vyškolených instruktorů.

Naši žáci reprezentovali školu na různých soutěžích a v nejedné 
soutěži získali přední umístění nebo 1. místa. Pravidelně se 
účastníme soutěží, které pořádají školy spadající do oblasti povodí 
Stonávky. Velký úspěch má 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 do-
poledních hodinách probíhá v těchto prostorách výuka. Školní 
družina se úspěšně zapojuje do akcí spojených se sběrem odpado-
vých 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 přestavitelům 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, představitelům polské národ-
nostní 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 

Ze života naší třídy
Do školy jsme přišli po prázdninách 1. září a měli jsme 

představení připravené pro naše budoucí spolužáky žáky 1. ročníku 
a jejich rodiče. Zpívali jsme písně a recitovali básně. Ve škole jsme 
byli jenom do 9:00 hodin. Přes týden jsme si postupně rozdávali 
sešity a učebnice. Než byste řekli slovo švec, začali jsme se učit. 
Nejdříve jsme opakovali učivo ze 4. třídy. Také jsme trénovali na 
přehazovanou, je to sportovní soutěž, kterou organizuje naše škola 
ve spolupráci se školami v Povodí Stonávky. Coby dup tady byl 
turnaj, dne 30.9.2016. Byli jsme rozdělení na páťaky a čtvrťáky. 
Čtvrťáci se umístili na 6.místě a páťaci se umístili na 7. místě. Poté 
jsme se museli pilně učit, abychom dohnali učivo, které jsme 
zameškali při tréninku na přehazovanou. Učili jsme se stavbu slova, 
rozbor slova, atd. Jednoho dne paní učitelka vybrala 4 žáky na 
literární soutež Josefa Kaluse, kterou pořádala ZŠ Čeladná, které se 
zúčastnili žáci Abi Ciencalová, Martin Hlaváč, Eva Walicová a Pavla 
Murínová. Pavla a Eva skládaly báseň dohromady. Abi vyhrála 
1. místo žáků a Pavla s Evou vyhrály 1. místo poroty. V Čeladné jsme 
navštívili památník Josefa Kaluse, kde nám jeho vnuk a pravnučka 
vyprávěla o jeho životě. Ve vlastivědě jsme se učili o Praze. Napří-
klad, že Karlův most postavili roku 1357, a že se chrám sv. Víta se 
stavěl 600 let. V matematice jsme se učili jednotky délky a hmotnos-
ti. Dne 4. 11. 2016 jsme všichni páťaci a někteří čtvrťáci jeli na soutež 
v plavání do Svibice. Měli jsme si vybrat ze 3 druhů způsobu 
plavání. Byli to prsa, kraul a znak. Získali jsme 6 diplomů a moc 
jsme si to užili. Na začátku měsíce listopadu jsme psali čtvrtletní 
písemné práce. Celý rok sbíráme elektrospotřebiče a baterie a za to 
dostáváme různé odměny. Ve čtvrtek 20.10. jsme si měli donést 
různé přírodniny různého počtu. Ve výtvarné výchově jsme si z nich 
připravili velikou výstavu přírodních draků. 

15.11. jsme měli přednášku o výrobě chleba – Putování za 
chlebem. Seznámili jsme se s oráním pole, sklízením, setím apod. 
Nakonec jsme si upekli vlastní grahamky. Byl to poučný program, 
připomněli jsme si, že nesmíme chlebem ani jinými potravinami 
plýtvat. Celý rok budeme jezdit na další různé soutěže např. florbal, 
vybíjená, pěvecká a recitační soutěž. Čeká nás i škola v přírodě. Moc 
se na to těšíme. V prosinci nás čeká vánoční jarmark a zpívání 
u vánočního stromu, na tyto akce vás všechny srdečně zveme. 

Zapsali: Kateřina Haladejová, Pavla Murínová, Eva Walicová 
spolu s třídní učitelkou Mgr. Pavla Palonca

Dzieci i strażnik miejski

Dzieci i uroczy krajobraz Dolnej Łomnej

Pierwszacy i warzywa



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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Piątek 21 października spędziliśmy w ośrodku ekologicznym 
„URSUS centrum“ w Dolnej Łomnej. Tematem naszego 
programu edukacyjnego było  odkrywanie  uroczego 
i różnorodnego świata beskidzkiej przyrody. Po zwiedzeniu 
interesującej ekspozycji o roli wody w przyrodzie, dzieci same 
mogły sprawdzić swoją wiedzę na wielu interaktywnych 
stanowiskach, na przykład przyporządkować odpowiedni pokarm 
do zwierzątka, rozpoznać ślady leśnych zwierząt lub widzieć świat 
ich oczyma. Następowała ciekawa prelekcja z pokazem 
charakterystycznych roślin i zwierząt Beskidów. Dzieci 
dowiedziały się, że niedźwiadek po urodzeniu waży zaledwie 500 
g, że borsuki bardzo dbają o czystość, budują niezwykle 
skomplikowane nory z kilku sypialniami oraz osobną toaletą, że 
jelenie i sarny zjadają muchomory, że bocian czarny nie wydaje 
żadnych dźwięków i mnóstwo dalszych ciekawostek. Zajęcia 
upłynęły tak szybko i przyjemnie, że „URSUS centrum“ na 
pewno znowu odwiedzimy.

Bezpieczeństwo na drodze jest aktualną i jakże ważną sprawą 
wynikającą z tego, że nasze szkoły leżą koło ruchliwej drogi 
i dzieci codziennie są uczestnikami ruchu drogowego. W związku 
z tym do naszej klasy zaprosiliśmy strażnika miejskiego, który 
przygotował dla dzieci interesującą pogadankę. W pierwszej części 
omawiał razem z dziećmi zachowanie na drodze pieszego oraz 
rowerzysty, przy czym podkreślał rolę ubrania oraz elementów 
odblaskowych, zwłaszcza w godzinach wieczornych. 
Dowiedzieliśmy się, że postać ubraną w ciemny strój kierowca 
zobaczy na odległość 18 m, zaś postać, która ma na sobie elementy 
odblaskowe zauważy na odległość 200 m. W drugiej części dzieci 
obejrzały kilka krótkich filmów, pokazujących jak niesamowicie 
ważny dla rowerzysty jest kask oraz obowiązkowe wyposażenie 
roweru. Każdy z nas mógł również założyć specjalne okulary 
symulujące efekt bycia pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających.W ostatniej części dzieci odpowiadały na pytania 
testu przygotowanego na omawiany temat i wszystkie zdały go 
świetnie!

Bardzo szybko przeleciał nam czas od września i już zbliżają 
się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji chcielibyśmy 
podziękować za miłą współpracę i wsparcie Przedstawicielom 
Gminy i PZKO, naszym Rodzicom oraz Dyrekcji szkoły. 
Przyjmijcie, prosimy, naszą myśl i opłatek w wieczór wigilijny 
oraz szczere życzenia zdrowia, pomyślności i optymizmu 
w nadchodzącym nowym roku.

Lidia Rucka

Školní družina
Nově má družina naší školy zvýšenou kapacitu na 85 žáků, 

takže jsme mohli uspokojit všechny žadatele. Ke každodenní 
docházce máme přihlášeno 60 žáků a několik dalších k nám 
jednou nebo dvakrát týdně dochází čekat na svůj kroužek.

S dětmi pracují tři vychovatelky ve třech samostatných 
odděleních, které pro ně připravují spoustu činností, tvoření a her, 
aby děti kreativně využily svůj volný čas, který v družině stráví po 
skončení vyučování. Často je také využívaná tělocvična, park 
u školy nebo hřiště, kde mají děti prostor k pohybu a ke hraní 
skupinových her.

Rovněž jsou dětem nabízeny zájmové kroužky. Tyto kroužky 
jsou různorodého charakteru, aby si děti mohly vybrat oblast, 
která je zajímá. Dětmi je velice oblíbený včelařský kroužek, 
háčkování, dopravní kroužek, sboreček, čtení v obecní knihovně 
a mnoho dalších.

Mezi novinku zavedenou tento školní rok se řadí také školní 
parlament, ve kterém zasedají zástupci tříd 4. a 5. ročníků české 
i polské školy. Děti zde mají možnost vyjadřovat své postřehy, 
názory a návrhy směřující ke škole, či k chodu vyučování.

Celý školní rok si hrajeme na piráty. Děti si vytvořily 
7 pirátských posádek: Podpalubní myšky, Kolorowe Papugi, Moře 
plné pirátů, Hbité lišky, Chytří delfínu, Piráti z Karibiku a Dravé 
ryby. Každá posádka má svoji truhlu, do které si ukládá vyhrané 
„penízky„ z jednotlivých úkolů. Každý pirát má batikovaný a fixy 

dotvořený šátek, pásku přes oko a věrného kamaráda papouška. 
V září jsme vzpomínali na letní olympijské hry, proběhl 

sportovní kvíz, naše vlastní olympiáda s netradičními sportovními 
disciplínami. Na olympiádu navazovala i výtvarná celoměsíční 
soutěž s tématem: Kdybych byl sportovec, reprezentoval bych 
svoji vlast v tomto sportu! V září jsme hráli Hady a žebříky.

Říjen byl plný bubáků a strašidel a her ve spadaném listí. Hráli 
jsme stolní hru Chodí pešek okolo, která prověřila paměť dětí. 
Proběhl již tradiční sběr starého papíru „Soutěž s panem 
Popelou“, jejímž pořadatelem byla firma FCC Česká republika 
s.r.o. Sběru se zúčastnilo celkem 33 dětí a nasbíralo se 1760 kg 
starého papíru. Velmi úspěšně hodnotíme lampionový průvod, na 
který dorazilo mnoho dětí spolu s rodiči jak ze základní, tak 
i mateřské školy.

Listopad prověřil vědomosti dětí v přírodovědném kvízu 
a logické myšlení ve stolní hře Ovce a vlci. Děti malovaly obrázky 
na téma: Jak se zvířata připravují na zimu. A my jsme se už začali 
připravovat na adventní výstavu v prostorách Domu Sv. Josefa, na 
které již tradičně vystavujeme své výrobky.

Strašliví piráti

Nejpilnější ve sběru starého papíru

Chystáme se v parku na lampiónový průvod
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V prosinci náš čeká další akce spojená s životním prostředím, 
tentokrát pod záštitou firmy Nehlsen Třinec, s.r.o., se kterou 
spolupracujeme při sběru Pet - lahví. Sběr bude probíhat v pátek 
9. prosince a v pondělí 12. prosince od 7:10-7:40 v přízemí školy. 
Předem děkujeme za podporu a účast! 

Následující akce, na které se můžete těšit, jsou vánoční dílny 
a jarmark. Dílny se uskuteční 14. prosince v odpoledních 
hodinách v prostorách školy. Zpívání koled, spojené s rozsvěcením 
vánočního stromečku a jarmarkem, se uskuteční 19. prosince. 
Všechny srdečně zveme!

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšných rok 2017 přeje 
školní družina.

Vychovatelky ŠD

Předškolní třída Motýlci
Čas tak hrozně rychle utíká. Zdá se mi, že to bylo před pár dny, 

kdy se děti poprvé sešly ve třídě Motýlci, a teď už všichni společně 
pomalu začínají odpočítávat dny "do Ježíška". Za ty tři měsíce se 
všech dvanáct předškoláků (devět děvčat a tři kluci) seznámili, 
utvořili si mezi sebou nové kamarádské vztahy, zvykli si na režim 
odlišný od "malé školky". Také už stihli něco zažít, naučit se, 
dozvědět se... 

Celým školním rokem nás provází čáp Eda, který nechtěl 
odletět do teplých krajin, zůstal tady a bude s dětmi poznávat, jak 
to ve školce a v přírodě chodí v různých ročních obdobích. 
V průběhu týdne děti kromě seznamování čápa se světem pracují 
v rámci vzdělávacích činností podle Metody dobrého startu. Také 
se hravou formou seznamují s anglickým jazykem. Každou středu 
se děti učí s paní učitelkou Kateřinou Vlaháčovou hrát na flétničky, 
správně u toho dýchat, sedět, a také poznávat některé noty.

V říjnu jsme spolu s kamarády ze třídy Broučci navštívili 
muzeum v Třinci. Děti si prohlédly výstavu Střípky z dějin módy, 

kde obdivovaly pa-
nenky oblečené do 
dobových kostýmů, 
a také výstavu Loutka 
a její příběh. Z loutek 
s e  n e j v í c e  l í b i l  
Hurvínek a respekt 
budila velká loutka 
čerta. Na začátku 
listopadu děti spolu 
s rodiči plnili úkoly ve 
čtyřech disciplínách 
n a  B r a m b o r i á d ě .  
Všichni jsme se sešli 
na zahradě školky, 
hledali jsme brambo-
ry, vozili jsme bram-
bory v tatrovkách, 
kolečkách, nosili je na 

lžících, a také jsme (už bez brambor :)) skákali v pytli. Za splnění 
všech disciplín dostali účastníci medaile, rodiče vyrobené od dětí, 
děti od učitelky. A protože při sportu rychle vyhládlo, přesunuli 
jsme se do jídelny ZŠ a pochutnali si na bramborovém guláši. Bez 
dopolední přípravy dětí, loupání a krájení brambor, by guláš nebyl 
tak dobrý.

Do vytouženého Ježíška už moc času nezbývá, ale my máme 
ještě spoustu práce. Naučíme se nějakou písničku a básničku pro 
Mikuláše, který nás přijde navštívit. Spolu s Broučky nacvičíme 
krásnou vánoční besídku, kterou předvedeme rodičům. A pokud 
nám to vánoční shon dovolí, upečeme si i s maminkami nějaké 
dobré cukroví.

Chtěla bych všem popřát co nejméně toho vánočního shonu, ať 
čekání na nejkrásnější svátky v roce jsou příjemné a bez stresu. 
Také spokojenost, klid a radost o Vánocích a vše nejlepší do nového 
roku. 

Bc. Dagmar Kokotková

Broučci
Po dlouhých letních prázdninách se mateřskou školou opět 

rozezněl dětský smích. Tedy……prvních pár týdnu se bohužel 
ozýval i pláč, ale ten se brzy změnil v roztomilé dětské švitoření. 
Kromě již známých tvářiček jsme letos přivítali také osm nových 
dětí, mezi nimiž jsou i čerstvě dvouleté holčičky. Vzhledem 
k pestrému věkovému složení naší třídy se snažíme prostředí 
školky inovovat tak, aby si zde přišly na své děti nejmladší, ale i ty 
pětileté. 

Za finanční podpory SRPŠ jsme do malé herny zakoupili 
a instalovali zrcadlo s devíti menšími konvexními zrcadly a moto-
rický panel ve tvaru ovocného stromu. Ve velké herně se děti již 
brzy dočkají dřevěného obchůdku a kadeřnického stolečku. 
S úpravami v naší MŠ nám ochotně pomáhají i rodiče, kterým patří 
naše velké poděkování.

V měsících září a říjnu jsme v naší školičce především 
podporovali dětská přátelství, rozvíjeli u dětí spolupráci, toleranci, 
samostatnost a všichni jsme se snažili, aby si děti na prostředí MŠ 
rychle zvykly, líbilo se jim tady a chodily k nám rády. A to se nám 
myslím podařilo. Od 1. září uplynuly skoro 3 měsíce a děti se 
naučily spousty nových věcí - stříháme, lepíme, zpíváme, poznává-
me, povídáme si, objevujeme, kreslíme a malujeme, modelujeme, 
tvoříme, zkoušíme hru na hudební nástroje a mnoho dalšího. 

Poslední říjnový den u nás bylo veselo! Dopoledne přijelo 
divadlo a děti zhlédly podzimní pohádku divadla ,,Beruška". 
Odpoledne jsme strávili u společného podzimního tvoření, kdy 
jsme vyráběli jednoduché lucerničky a s těmi jsme se pak vydali se 
ŠD na lampionový průvod. A protože mají naše děti šikovné 
maminky, tak jsme se při tvoření mohli zakousnout do napečených 
dobrot a popovídat si u šálku kávy nebo čaje. 

V listopadu nás navštíví další divadelní soubor a chystáme se na 
vánoční výstavu u Sv. Josefa. V měsíci prosinci očekáváme 
návštěvu Mikuláše, kterého jistě doprovodí Anděl a možná i Čert. 
Toho se ale naše děti vůbec bát nemusí….nebo by snad trochu 
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měly? Poslední akcí tohoto roku bude setkání s rodiči na vánoční 
besídce, kde si v příjemné vánoční atmosféře zazpíváme koledy 
a vyslechneme si vánoční i novoroční přání našich dětí. 

Vám již dnes, za třídu Broučků, přeji příjemně strávený 
předvánoční čas, klidné svátky plné lásky, porozumění a pohody 
a do nového roku ať vstoupíte tou správnou nohou J

Bc. Kateřina Vlaháčová

Wesołe przedszkole
Tematem tego roku szkolnego – 2016/2017 - jest „wesołe 

przedszkole”. Do przedszkola zostało zapisanych 11 nowych 
dzieci. Razem jest nas 24, z tego połowa dziewczyn i połowa 
chlopców. W tym 4 starszaków, 6 średniaków, 10 maluszków 
i 4 bobaski. Jest bardzo wesoło. Grono pedagogiczne trochę się 
poszerzyło o panią Renatkę Drozdovą, która jest asystentką 
pedagogiczną jednej dziewczynki. 

Poprawiły się w przedszkolu także warunki materialne. Dzięki 
pomocy finansowej Gminy Ropica i projektu, współfinan-
sowanego w ramach Funduszy Polonijnych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, mogliśmy wyposażyć 
przestrzenie jadalni o nowe meble. Nowe meble wspomagają 
samodzielność dzieci przy wyborze zabawy, czynności kształcących 
a także opowiedzialności dziecka i jego samodzielności. Również 
pomieszczenia całego przedszkola zostały nowo wymalowane. 

Od początku roku szkolnego upłynęły już 4 miesiące, podczas 
których mogły się dzieci zapoznać, przyzwyczaić do 
przedszkolnego środowiska, zaadaptować. Jak narazie adaptacja 
z maleńkimi wyjątkami, wyszła bardzo fajnie. Przy pracy z dziećmi 
są nam wielką pomocą także rodzice: zbieraliśmy kasztany dla 
leśnych zwierzątek, mile spędzamy czas na bajkach w czeskim 
przedszkolu. Dzieci uczestniczyły też w „Wierszobraniu“ w szkole, 
co bardzo im się podobało. 

W październiku w na-
szym przedszkolu odbyło 
się „Jesienne spotkanie“ 
wraz z rodzicami. Chociaż 
zeszła nas się tylko poło-
wa, było bardzo miło 
i ciekawie. Rodzice razem 
z dzieckiem mieli wymy-
śleć i zrobić postać je-
siennego ludzika, wyko-
rzystując materiały przy-
rodnicze, owoce, warzyw-
ka, płody leśne. Dobrze się 
z tym uporali. Równo-
cześnie mieli napisać coś 
o danym warzywku lub 
owocu. W takich chwilach 
moża się poznać bliżej 
i pracować wspólnie jako 
jedna grupa.  Podzię-

kowania należą się wszystkim rodzicom, którzy przyszli, bo dobra 
współpraca jest gwarancją sprawnego funkcjonowania przedszkola.

Przed nami wystawa świąteczna w Domu Seniora św. Jozefa 
w Ropicy. W grudniu przybędzie do naszego przedszkola 
św. Mikołaj. Dla naszych rodziców przygotowaliśmy też wspólnie 
z dziećmi warsztaty świąteczne przy kawce i herbatce. 

Staropolskim obyczajem, kiedy wigilijna gwiazda wstaje, nowy 
rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej 
pięknej sposobości i my życzymy Wam radości, aby wszystkim się 
darzyło, z roku na rok dobrze było. Tego wam życzą:

Zuzana Mladá, oraz cały personel przedszkola

OBECNÍ KNIHOVNA - BIBLIOTEKA GMINNA
Síť knihoven v České republice je nejhustší na celém světě, 

čtenářů neustále přibývá a péče o čtenáře je velmi kvalitní. 
Nejinak je tomu v ropické knihovně. V naší obci žije 1552 

obyvatel. V letošním roce se do knihovny zaevidovalo 229 čtenářů, 
z toho 104 dětí. Čtenáři si mohou vybírat nejen ze stálého 
knihovního fondu, ale i z knih dovážených pravidelně z Třince. 
Novinkou letošního roku je půjčování stolních her a zřízení 
knihobudky v parku u školy.

Proto v posledním příspěvku tohoto roku se zaměřím hlavně 
na poděkování všem, kteří po celý rok mi pomáhali a přispívali 
k tomu, že knihovna prosperuje, má pravidelně obnovovány 
knihovní fond a co je důležité je navštěvována čtenáři. Děkuji také 
všem, kteří do knihovny přicházíte. Velmi milé jsou návštěvy dětí, 
v nichž vidím pokračovatelé těch dospělých, kteří si knihy, čtení 
a návštěvy knihovny oblíbili. 

Už jsem čtenář!
Do konce roku bude výpůjční doba knihovny beze změn. 

B l i ž š í  i n f o r m a c e  o  k n i h o v n ě  n a j d e  z á j e m c e  n a  
www.naseknihovna.cz/ropice nebo na stránkách obce. Pro 
písemné dotazy slouží adresa knihovna.ropice@centrum.cz.

I my nauczyliśmy się czytać!
Czytelników i miłośników polskich książek pragnę zaprosić do 

pracy w Stowarzyszeniu Przyjaciół Polskiej Książki. Głównym 
celem działalności stowarzyszenia jest rozwijanie czytelnictwa 
wśród obywateli zainteresowanych książką w języku polskim, 
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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

popularyzacja i udostępnianie polskiej produkcji wydawniczej oraz 
propagacja polskiej twórczości literackiej i wydawniczej Zaolzia. 
Bliższych informacji udzielę w bibliotece. 

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

O B E C N Í   K N I H O V N A
B I B L I O T E K A   G M I N N A   R O P I C E

zve ke zhlédnutí jesliček, které vytvořila a do 
knihovny zapůjčila čtenářka Eva Lipowská.

Serdecznie zapraszam.
Marie Zientková

knihovnice / bibliotekarka 

Přehazovaná v Ropici
30. září 2016 se uskutečnil turnaj v přehazované, organizovaný 

pro první stupeň základních škol patřící do obvodu Povodí 
Stonávky. V letošním roce se turnaje zúčastnilo 9 družstev 
z Komorní Lhotky, Hnojníku, Třanovic, Stříteže, Smilovic, Ropice 
s českým a polským vyučovacím jazykem, ZŠ Pod Zvonek a ZŠ 
Golasowice z Polska.

Protože po delší době bylo počasí více jak příznivé, vyčerpala 
družstva všechny herní kombinace. Vítězným družstvem se stala 
Komorní Lhotka. Další umístění měla družstva Pod Zvonek, 
Třanovice, Hnojník, Střítež, Ropice ZŠ, Ropice PZŠ, Smilovice 
a Golasovice.

Chtěla bych poděkovat, sponzorům akce Obci Ropice 
vedoucímu sportovní komise panu R. Revendovi a TJ Ropice 
manželům Schwarzovým a paní starostce U. Waniové, která jako 
každý rok přišla na zahájení akce a předávání cen zúčastněným 
sportovcům.

Mgr. Bc. Irena Byrtusová

Činnost sportovní komise v roce 2016
Dne 16. ledna se uskutečnilo na krytém bazénu STARS Třinec 

plavání pro občany naší obce. Zaplavat si přišlo 65 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.

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

Dne 17. září se na víceúčelovém hřišti u základní školy 
v Ropici uskutečnil druhý ročník volejbalového turnaje smíšených 
družstev neregistrovaných hráčů o „Putovní pohár starostky obce 
Ropice“. Akce se zúčastnilo 5 družstev, a to: „Amatéři“, „Hasiči 
Ropice“, „Mimoňky“, „Mášenky a medvěd“ a „Mišung“. Hrálo se 

systémem každý s každým. První místo, s velkým náskokem 
a herní převahou, obsadilo družstvo „Mášenky a medvěd“. 
„Mimoňky“, loňské vítězky obsadily druhé místo, třetí místo 
patřilo týmu „Mišung“.

Děkujeme rozhodčímu panu Miroslavovi Halamovi a firmám 
Domino Sport Český Těšín, Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Golf 
pro Všechny Ropice, Restaurace Centrum Ropice, Farma Wania 
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 opět na polovinu září 2017, 
doufáme, že počasí bude příznivější.

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

Sportovní komise rovněž finančně podpořila turnaj ve stolním 
tenise, který pořádal TJ Sokol Ropice a hasičskou soutěž pořáda-
nou Hasiči Ropice. 

Radim Revenda, sportovní komice obce Ropice

Halloweenská noc v Ropici
Dne 21.10.2016 proběhl první ročník Halloween párty 

pořádané SRPŠ při ZŠ a MŠ Ropice. Celá akce se nesla v duchu 
halloweenu a podzimu. Na celkem 85 hostů čekal krvavý welcome 
drink a tématicky vyzdobený sál jemuž vévodila strašidelná dýně. 
O hudbu se postaral skvělý DJ Bartnicki, který celý večer hosty 
výborně bavil a tak není divu, že bylo na parketu stále živo. Kdo 
zrovna netančil, mohl se posilnit dobrou večeří, zákuskem, 
jednohubkami nebo se zkrášlit jedním z kotiliónů. O půlnoci byla 
pro hosty připravena tombola. A že bylo o co hrát! Domácí vajíčka, 
brambory, produkty z domácí kuchyně, sladká jablíčka nebo hlavní 
cena zahradní kolečka. To a ještě mnoho dalších cen si odnesli 
šťastlivci se správnými čísly. Akce se velmi vydařila a to zejména 
díky rodičům, kterým tímto velmi děkujeme za pomoc s přípra-
vou, dary do tomboly, zákusky, jednohubky a v neposlední řadě 
i za účast. Doufáme, že druhý ročník akce konaný 20.10.2017 bude 
mít stejný úspěch. Těšíme se na vás!

 Zuzana Cieńciałová



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!

Estonští „hašiši“
Na konci léta 2016 jsem začínala svůj studijní pobyt v Esto-

nské republice. A jelikož jsem jedním z vášnivých hasičů, 
kontaktovala jsem místní sbor v Tallinnu. Dostalo se mi vřelé 
odpovědi a následně se mi naskytla možnost poznat místní 
hasičskou komunitu.

Hned druhý týden v Estonsku jsem se setkala s Kristou, která 
měla pod palcem sbor dobrovolných hasičů v Tallinnu. Na našem 
setkání jsem ji začala vysvětlovat, jak hasiči fungují v České 
republice, ona mi zase přívětivým tónem vysvětlila místní situaci.

Sbory dobrovolných hasičů totiž spadají pod stát, který jim 
uděluje finance. Spolupracují pak s okresními administrativními 
hasičskými celky, to znamená, že Tallinn spravuje hned několik 
okolních sborů. Tyto oficiální úřady pak mají osobní auta, kterými 
jednotlivé obce navštěvují a zjišťují, kde je co potřebuje a vzá-
jemně si hodně pomáhají.

V Tallinnu se nachází i výjezdové centrum. Zázemí pro 
profesionální hasiče s počítačovým vybavením je samozřejmostí. 
V garáži se nachází dvě výjezdová vozidla, vysokozdvižné vozidlo, 
osobní hasičské vozidlo a několik „civilních“ vozidel, které jsou 
k dispozici zaměstnancům. Stačí se zapsat na pořadník, zažádat si 
o vozidlo a můžete vyrazit na jakoukoli firemní cestu či schůzi.

Krista mě provedla po celé budově, která obsahovala mimo 
jiné i muzeum, kde jsem dostala odborný výklad, a seznámila mě 
s několika zajímavými lidmi. Jedním z nich byl mladík, který měl 
na starost požární sport. Když jsem vykládala o tom, jak to chodí 
v České republice, že je možné se zúčastnit třeba i čtyř závodů 
během víkendu (samozřejmě nejde vždy o ligu), pak na mě 
zůstali hledět. Aby věřili, jak je požární sport a především požární 
útok oblíbený u českých hasičů, doložila jsem své vyprávění 
fotkami, kde na louce stojí řada hasičských vozidel. Byla to pro ně 
pastva pro oči, následovala série otázek.

Obrázek 1: Sbírka vozidel v hasičském muzeu v Saku

Co se týká požárního sportu v Estonsku, jsou oblíbené 
především tyto kategorie: běh na 100 metrů s překážkami, výstup 
do cvičné věže a štafeta 4x100 metrů. Soutěže tady nejsou tak 
časté, ale pohybují se na profesionální úrovni. Členové se scházejí 
poctivě každý týden a jednotlivé soutěže jsou významnou událostí.

Takové přípravy nesou určité výsledky. Tak na příklad Estonci 
se umístili v roce 2013 v mistrovství světa v požárním útoku na 
2. místě v kategorii muži. Prostor pro úspěch je vyhrazen i dětem, 
neboť jsou pro ně připravené jak doprovodné programy pro děti, 
tak i oddíly pro malé dobrovolníky a ti mají pak tu možnost 
účastnit se různých závodů. 

Když jsem se s hasiči loučila první den, pozvali mě hned 
zítřejšího odpoledne na výlet, jelikož měli zaměstnanci Tallinnské-
ho muzea namířeno do Saku, kde se nacházela větší část sbírky ve 
správě muzea. Tak jsem se vydala celá nadšená na cestu. 

Takto začalo mé setkání s Ivem, velice zvědavým pánem, 
ředitelem muzea. Měl mnoho otázek o „hašiších“, jak vyslovoval 

REKAPITULACE HASIČSKÉ SEZÓNY 2016
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám připomenula činnost 

dobrovolného hasičského sboru Ropice za rok 2016.

Začnu pěkně od začátku a tedy od ledna. Členové naší 
jednotky nelenili a pro udržení fyzické kondice se jednou týdně 
scházeli, aby si zahráli volejbal ve sportovní hale ve Svibici.

V únoru se konal tradiční hasičský zimní ples. Zpestřením pro 
všechny přítomné byla humorná scénka představující požární 
útok a obzvláště jeho přípravu.

Jakmile se počasí umoudřilo, začali jsme aktivně trénovat 
a připravovat se na novou sportovní sezónu. Každý pátek 
v 17 hodin jsme se týden co týden scházeli v hasičské zbrojnici 
a pilně trénovali požární útok, rozebírali a připravovali si taktiku. 
Občas jsme potili krev, ale jak se říká těžko na cvičišti lehko na 
bojišti. Opravdu se toto pořekadlo potvrdilo a za letošní rok se 
můžeme pochlubit zajímavými výsledky. Začněme květnem: 
Okrsková soutěž v Dolní Líštné (7.5.), kde jsme získali 1. místo ze 
6 zúčastněných. Ženské družstvo se v letošním roce účastnilo 
Gorolského poháru v Dolní Líštné (GP) kde jsme dne 29.5. 
získaly krásné 9. místo z celkem 39 zúčastněných. V Hnojníku 
(11.6.) se závodilo o pohár starosty obce kde jsme získaly 2. místo 
z 9 účastníků. V Hrádku 25.6 probíhalo 3. kolo GP, kde jsme se 
umístily na 9 místě ze 40. V červenci jsme se účastnily závodu 
v Řece - O pohár starosty (2.7.) kde jsme se umístily na 3.místě ze 
17. Dále pak noční soutěž v Nýdku o finanční odměnu - 8 místo 
z 32, soutěž o pohár starostky obce v Ropici 3. místo z 13. V srpnu 
to byly pak soutěže v Gutech o putovní pohár starosty 3. místo 
z 15 a 20.8. v Domaslovicích 14. místo z 31.

V červenci náš sbor připravil pro spoluobčany tradiční open-
air párty Hasičák, kde se soutěžilo o putovní pohár starostky obce 
Ropice. Tento rok putovní pohár vyhrálo družstvo žen z Dolní 
Líštné a za muže Karpentná, ale věřím tomu, že příští rok se nám 
bude více dařit a oba poháry zůstanou „doma“. U příležitosti 
konání domácí soutěže dostala pozvánku i družební obec 
Pribylina ze Slovenské republiky, jejíž zástupci dorazili v hojném 
počtu a družili se s námi až do brzkých ranních hodin.

Členové sboru s chutí pomáhali organizovat různé akce, 
například - Stavění/Kácení májky, Den dětí v Ropici, Jablunkově-
Návsí a Gutech, Radovánky, ,"Ahoj léto"- rozloučení s létem pro 
děti, Sportovní den ve Vendyrni, dny obce Ropice. Sestavili jsme 
tým do ropického turnaje ve volejbale.

V průběhu října proběhla schůzka členů JSDH Ropice s paní 
starostkou a Radou obce, na které jsme probírali záležitosti 
ohledně nového požárního vozu Iveco. Zároveň se projednával 
návrh změny velitele JSDH Ropice.

Jménem SDH Ropice bych ráda pozvala aktivní i zasloužilé 
členy sboru na naši Výroční schůzi, která se bude konat dne 
6. 1. (18 hodin ) v Restauraci Centrum, dobrá nálada podmín-
kou :)

Při této příležitosti bych Vás chtěla pozvat na tradiční zimní 
hasičský ples, který se bude konat dne 25.2. (od 19. hodin) opět ve 
velkém sále v Restauraci Centrum. Můžete se těšit na zajímavý 
program.

S blížícími se Vánočními svátky, jménem našeho sboru, Vám 
drazí spoluobčané přeji hodně zdraví, lásky, a strávení svátků 
v kruhu Vašich nejbližších.

Závěrem bych chtěla za celý sbor a jednotku poděkovat paní 
starostce Mgr. Uršule Waniové za kladné vyřízení všech našich 
žádostí, radě obce a členům zastupitelstva obce za podporu. Dále 
pak sponzorům a v neposlední řadě také Vám, spoluobčanům, 
kteří jste jestli né tělem tak určitě duchem byli při každé z našich 
soutěží a zásahů, drželi nám palce a podporovali nás. Velký dík 
patří také našim rodinám, které chápou naši zálibu v této aktivitě.

Bc. Natalia Kincel, členka sboru



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.

9Zpravodaj obce Ropice

písmena na mém triku, 
a rád i mluvil. Když jsem 
ho potkala poprvé, bylo to 
samé „gift, gift“ a dával mi 
do ruky brožury, magnety 
a samolepky místních ha-
sičů a muzea. Jeli jsme 
jedním z osobních vozidel. 
V Tallinnu začínají být 
populární i ekologická auta 
na plyn, jedno z nich je 
i k dispozici zde. 

V Saku j sme tedy 
navštívili muzeum a spolu 
s ním jsem se mohla 
podívat i  na inventář 
uložený ve skladu. Mnoho 
věcí jsem znala. Ale velice 
mě zaujal domeček posta-
vený místním hasičem. 
Tento model znázorňoval 
možnosti vzniku požáru v 
rodinném domě. Když se 
ce lý  exponá t  zapnul ,  
rozsvítily se v domě pla-
meny, které jakože vypukly z nepozornosti zobrazených postavi-
ček. Velice dobrý nápad byla kolekce hasicích přístrojů z různého 
časového období. Nacházely se tady hasicí přístroje kuželového 
tvaru, o jejichž existenci jsem neměla nejmenšího tušení. Kdybych 
to měla shrnout, tak šlo asi o největší sbírku historického hasičské-
ho vybavení, jakou jsem kdy viděla.

Když jsme prohlídku skončili, napadlo Iva, že by mi mohli 
ukázat i profesionální hasiče. Nadšeně jsem souhlasila a naše cesta 
se ubírala směrem k městu Keile. Místní profesionálové anglický 
jazyk moc neovládali, takže mi mí průvodci museli pomoci 
s komunikací.

Obrázek 3: Vozidlo na hašení lesních požárů profesionálních hasičů v Keila

Co se vybavení profesionálů týče, pak výjezdová vozidla byla 
velice podobná. Vybavení bylo srovnatelné, uvnitř vozidel se 
nacházela dlouhá gumová pádla, která byla připravená na lesní 
požáry. V garáži se nacházelo i celé jedno auto přizpůsobené pro 
tento druh požáru, neboť Estonsko má mnoho lesů. Nepostrada-
telnou součásti pak byl člun, neboť každá výjezdová jednotka 
musí být schopná zásahu na moři či vodě. 

Když mě ochotně provedli po osobním zázemí, ihned mnou 
prostoupila domácí atmosféra. Jednalo se o prostorný apartmán. 
Začala jsem klást otázky, tak na příklad, pokud se chcete v Esto-
nsku stát profesionálním hasičem, pak Vám to zabere půl roku, 
musíte projít i výcvikem potápění a být schopní zásahu na vodě. 
Požáry jsou tady celkem časté a hasiči mají pod sebou velkou 

Obrázek 4: Výjezdové vozidlo dobrovolných hasičů v Hüüru

Obrázek 5: Sanitní vozidlo dobrovolných hasičů v Hüüru

V druhé části hangáru byla obrovská garáž, zde jsem poznala 
většinu z jednotky dobrovolníků. Obklopovali výjezdové vozidlo 
prolezlé rzi a věnovali mu neuvěřitelnou péči. Ivo mi vysvětlil, že 
se tito dobrovolníci věnují rekonstrukci historických výjezdových 
vozidel. Většinou pak dělají údržbu vozů ve správě Tallinnského 
muzea. Pro muže to byl koníček a přivydělali si nějakým tím 
eurem. Spravovali i motorky a historická auta, ale nejvíce času 
trávili právě s hasičskými vozidly.

oblast působnosti, včetně prostoru na širém moři.

Když jsme skončili zde a byli na cestě domů, nadšený Ivo 
z dnešního výletu navrhnul, že bychom se mohli zajet podívat na 
dobrovolné hasiče do Hüüru. To mě opět strašně zajímalo, tudíž 
jsem s odpovědí neváhala. 

Sbor dobrovolných hasičů v Hüüru patří  podle Iva k jedněm 
z nejlepších v kraji, protože mají poměrně hodně financí. 
Zároveň patří k nejdivnějšímu sboru, jaký jsem kdy viděla. Celá 
požární stanice se podobala obrovskému hangáru. V přední části 
byla výjezdová vozidla. Garáž byla na automatické otevírání, což 
mi vyloudilo úsměv na rtech, neboť nad vraty se nacházely 
válečky a dráty po domácku sestavené, ale celý mechanismus byl 
zcela funkční.

Hned vedle výjezdového vozidla se nacházel sanitní automo-
bil. Co ten tady dělá, ptala jsem se. Následně mi bylo vysvětleno, 
že každý sbor dobrovolných hasičů má k dispozici i sanitku. Podle 
druhu zásahu pak vyjíždí jedno nebo obě vozidla. 

Obrázek 2: Štít dobrovolných hasičů v Saku
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Hezké Vánoce

a hodně zdraví a štěstí

do nového roku

přejí zaměstnanci

obecního úřadu.

Omluva

Omlouvám se Mgr. Janě Šturcové, která napsala článek 
„Pohádka o hasičské zbrojnici“ do červnového zpravodaje 
a nebyla uvedena jako autor článku. Zároveň se omlouvám 
paní Zuzaně Mladé spoluautorce článku „Chociaż mało 
mamy lat…“ jejíž jméno chybělo pod článkem.

Kristina Wałachová

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Blížící se konec roku nás často vede k rozjímání a  k ohlédnutí 

za uplynulým obdobím.
Také v Domě Sv. Josefa se toho tento rok mnoho událo.
Začátkem roku se konal společenský večírek, za účastí většiny 

klientů i personálu.
V březnu se konala tradiční velikonoční výstava, na které 

návštěvníci mohli shlédnout výrobky našich klientů, obdivovat 
jejich tvořivost a zručnost.

Také v letošním roce  pokračuje spolupráce s místní knihov-
nou. Zajímavé besedy o životě a díle Henryka Jasiczka se klienti 
zůčastnili začátkem dubna.

Květen je měsícem oslav Dne matek. U této příležitosti nám 
přišly zazpívat děti z místní MŠ a také pěvecký sbor „Godulan – 
Ropica“. V květnu jsme také smažili tradiční vaječinu.

Velkým zážitkem pro naše klienty byla návštěva cukrárny 
v Českém Těšíně. Výlet do centra města a ochutnávka výnikají-
cích zákusků, ke kterým nechyběla voňavá káva byl pro naše 
klienty opravdovým svátkem.

Z dalších akcí připomenu alespoň opékání párků, pečení 
jablečných štrúdlů, ale také různé besedy a přednášky a návštěvy 
duchovních.

V září jsme oslavili 10. výročí otevření našeho Domova. Na 
společenský  večer, který se konal při této příležitosti, zavítalo 
mnoho hostů a rodinných příslušníků. Zavzpomínali jsme 
společně na uplynulých deset let, během kterých využilo služeb 
našeho Domova bezmála dvěstěpadesát klientů z Ropice, Třince, 
Českého Těšína  a okolí.

V předvánočním období se konala vánoční výstava, již 
tradičně pořádána v pátek před  první adventní neděli.

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 vždy 
prezentují na naší výstavě.

V souvislosti s blížícími se svátky přejeme  všem požehnané 
a radostné vánoce a rok 2017 naplněný štěstím, zdravím, 
porozuměním a úspěchy v osobním i profesním životě.

 Mgr. Joanna Szpyrcová,  Dům Sv. Josefa Ropice

Celý den jsem si neskutečně užila. A kdybych měla nějak 
porovnat sbory v Česku a Estonku, pak mě jistě napadá interakce 
s komunitou. Neboť zde byli dobrovolní hasiči více sžití s lidmi 
a propojení s ostatními sbory. Byla to neuvěřitelná zkušenost 
a jsem ráda za možnost strávit úžasné a nezapomenutelné chvíle 
s touto komunitou, cítila jsem se pohodlně jako ve své hasičské 
rodině. Tento článek vyšel i na www.pozary.cz.

Nikola Sikorová

Členka sboru dobrovolných hasičů Ropice

Obrázek 6: Unikátní vozidlo na hašení lesních požárů dobrovolných hasičů v Hüüru

Na dvoře za hangárem jsem našla neuvěřitelné kousky 
hasičských vozidel. Velitel místních dobrovolných hasičů, 
vysloužilý pán na důchodu, nás po dvoře provázel a ukazoval nám 
jednotlivé kousky. Nejvíce byl pyšný na vozidlo přizpůsobené na 
hašení požárů v lesích. Bylo to jediné auto tohoto typu v severní 
Evropě a Baltských státech.


