
ZPRAVODAJ
Obce Ropice červen 2017

Slovo úvodem

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

1.  Kvalita života 

Vyhodnocenídotazníku pro obyvatele obce Ropice

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

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

Vážení spoluobčané,
již tradičně před prázdninami jsme pro Vás připravili ohlédnutí se za 
prvním půlročním děním v naší obci. 
Hned v únoru jsme získali informaci, že obec byla úspěšná v žádosti 
o dotaci na projekt „Slezské parky“, který realizujeme spolu s družební
obcí Jaworze. Jedná se o přeshraniční projekt Evropské unie Interreg 
V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020. V rámci tohoto projektu 
probíhá revitalizace parku v centru obce, kde Evropská unie uhradí 
85 % uznatelných nákladů spojených s realizací projektu. Staré 
a ohrožující dřeviny byly nahrazeny výsadbou vzrostlých třešní, tisů, 
lísek, jasmínů, hortenzií. Na podzim budou vysázeny cibuloviny - 
krokusy. Také obec Jaworze rekonstruuje svůj park před obecním 
úřadem. V souvislosti s touto aktivitou se uskuteční letos i zájezd pro 
seniory do obce Jaworze v Polsku, a to 30. 8. 2017. Zájemce prosíme 
o nahlášení účasti paní Walachové na obecní úřad, a to do 15.8.2017
(tel.: 558 735 165, e-mail: kristina.walachova@ropice.cz)
V polovině května začaly práce na rekonstrukci budovy obecního 
úřadu, která bude probíhat do konce prosince. Dojde k výměně krovů, 
střešní krytiny, opravě rozvodů vody, elektřiny, plynu, výměně podlah 
a obnově fasády. Budova bude bezbariérová, s výtahem. Rekonstrukci 
provádí firma DAV a.s. z Ostravy – Vítkovic. V souvislosti 
s rekonstrukcí bude z důvodu zajištění bezpečnosti občanů 
a pracovnice pošty nutné od 15. 7. – 15. 8. 2017 poštu zcela uzavřít. 
Oznámené zásilky budou přesunuty na poštu Třinec 8 – Tesco, kde je 
víkendový provoz, bezproblémové parkování i dojezd autobusu až 
k budově.
Do poloviny června byly opraveny výtluky na místních komunikacích 
a zastupitelstvo rozhodlo, že letos se bude opravovat plošně povrch 
komunikace směr Zimník.
V průběhu letních prázdnin, kdy je v dané lokalitě minimální provoz, 
budeme rekonstruovat parkoviště u mateřské a základní školy, kde 
vznikne 46 parkovacích míst a současně bude položen nový asfalt na 
komunikaci od hlavní silnice až k mateřské škole.
Stejně jako u předchozí výzvy bude obec poskytovat příspěvek 7 500 
Kč pro každého úspěšného žadatele o kotlíkové dotace. Příjem pouze 
elektronických podaných žádostí bude spuštěn 5. 9. 2017, ale už od 
29. 7. 2017 si bude možné žádosti připravit a uložit. Ti z Vás, kteří si 
nebudou s vyplněním vědět rady, se mohou obrátit na paní 
Walachovou, která je v dané věci proškolena zaměstnanci Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje. V minulé výzvě bylo v naší obci 10 
úspěšných žadatelů o kotlíkovou dotaci, a to převážně z lokality Za 
Lesem, kde nebyla provedena plynofikace.
Částečnou rekonstrukcí prošel park mezi základní a mateřskou školou. 
Byly odstraněny nálety prorostlé keře, založen nový trávník a ve dvou 
obdélníkových záhonech vysázeny letničky. Dne 8.6.2017 se 
uskutečnila schůzka se zahradní a krajinářskou architektkou paní Ing. 
Kateřinou Černohorskou ve věci záměru „Úpravy veřejného 
prostranství u ZŠ“. Schůzky se zúčastnili i občané obce a snažili jsme se 
skloubit požadavky a vize občanů, zástupců školy a projektantky ještě 
před vytvořením projektu.
V Ropici Za lesem má obec v majetku areál s budovou tzv. Mařenka 
a slouží občanům zejména této lokality ke společenským a sportovním 
aktivitám. V letošním roce prošla budova zásadní rekonstrukcí 
vnitřních prostor, kde jsme na zednické práce využili odbornosti 
a manuální zručnosti pracovníků naší pracovní čety a tím snížili 
náklady na realizaci.
Chtěla bych upozornit občany, že zastupitelstvo schválilo novou 
vyhlášku regulující noční klid a hlučné činnosti. Každý je povinen 
zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu 
veškerých prací spojených s používáním strojů, přístrojů a zařízení 
způsobujících hluk, zejména sekaček na trávu, křovinořezů, 
kotoučových a motorových pil, úhlových brusek a podobných 
zařízení.
Současně upozorňuji občany, kteří se nezapojili do systému ISNO 
(Inteligentní systém nakládání s odpady), že tak mohou stále učinit na 
Obecním úřadě v Ropici. V příštím roce, po ukončení tzv. ISNO roku, 

bude stanovena sleva za třídění odpadů podle množství skutečně 
vytříděného odpadu v modrých a žlutých pytlích a počtu vysypaných 
nádob se směsným komunálním odpadem. Znovu připomínám, že 
v případě nenaplněných popelnic, je buď nevystavujte nebo označte 
nápisem „Nevysypávat“.
V závěru Vám přeji do nadcházejícího letního období co nejvíce 
příjemných, slunečných a úspěšných dnů, a to jak těm, kteří budou 
nabírat energii a relaxovat na dovolených, ale také těm, kteří musí 
i v extrémních letních podmínkách plnit pracovní úkoly.  

Mgr. Uršula Waniová
 starostka obce
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Dotace a dary poskytované 
z obecního rozpočtu v letošním roce

Jako každý rok, tak i letos se vydali členové komise za občany 
obce Ropice, aby jim poblahopřáli k významným jubileím.

Byli to následující oslavenci:
80 let – paní Ernstová Marie, pan Ernst Stanislav, paní Kinclová 

Vanda, paní Husová Terezie
85 let – paní Váňová Alma, pan Buzek Josef, pan Najvar Josef, 

pan Šimik Antonín, paní Unucková Honorata
90 let – paní Drongová Jana
92 let – paní Radvanová Anděla, pan Drong Antonín
94 let – pan Fober Karel

Dne 11. 2. se dožila 100 let paní Bolková Eva, které stále slouží 
zdraví, paměť a nechybí jí optimismus a dobrá nálada. 

Občanům, kteří oslavili 50, 60, 70 a 75 let bylo zasláno celkem 28 
gratulací.

Dne 9. 4. 2017 jsme pořádali velikonoční výstavu v sále 
v restauraci Centrum.  Měli jsme velkou účast jak ze strany 
vystavovatelů,  tak i ze strany návštěvníků. 

Ke dni učitelů jsme předali kytičky všem pedagogům, a také jsme 
nezapomněli ani na bývalé pedagogy, kteří jsou již v důchodu. Jedná 
se o paní Kropovou, paní Klodovou a paní Šancerovou.

Dne 3. 5. 2017 paní starostka přivítala 19 občánků Ropice. 
Rodiče se zapsali do pamětní knihy a miminka dostala drobný dárek.

Dne 6. 5. 2017 oslavili diamantovou svatbu (60 let manželství) 
manželé Šimikovi, kteří si nechali obnovit manželský slib v příto-
mnosti paní starostky Uršuly Waniové.

Jako každoročně byla na Den dětí uspořádaná akce, kde byl 
zajištěn skákací hrad pro všechny děti ze základních i mateřských 

Některé negativní jevy 
se kterými se setkáváme v naší obci

Ještě nedávno jsem si myslel, že naše obec je ušetřena některých 
negativních jevů, které denně sledujeme v médiích. V  poslední době 
se můj optimizmus v tomto směru začal pomalu vytrácet. Doufám, 
že jenom dočasně.

Zpráva o činnosti kulturní a sociální komise 
za I. pololetí  2017

Na likvidaci odpadů všeho druhu obec vynakládá nemalé 
prostředky, je pravidelně zajištěn svoz velkoobjemových i nebezpeč-
ných odpadů, samozřejmostí se stalo třídění plastů, papíru, skla. Jako 
motivační prvek vedoucí ke snížení poplatků za odpady, byl zaveden 
systém ISNO, na likvidaci biologického odpadu občané mohou 
využívat zdarma poskytnuté kompostéry. Navíc je zajištěn zpětný 
odběr veškerých elektrospotřebičů a v neposlední řadě existuje 
možnost odvozu odpadu přímo na sběrný dvůr do Oldřichovic. Přes 
veškerá tato opatření se běžně setkáváme s pohozenými pneumatika-
mi v příkopech, prázdnými sudy u cesty, stavebním materiálem nebo 
ledničkami v lese. Všeobecná záplava plastů jenom ukazuje, že 
v oblasti osvěty a výchovy máme co dohánět.

Nejvíce mě mrzí některé projevy vandalizmu, které se stále 
častěji projevují i v obecním lese. Nejde jenom o již uvedené 
znečišťování odpadky, ale i záměrné poškozování oplocenek, které 
chrání mladé sazenice stromů před okusováním zvěří. Obci tím 
vznikají nezanedbatelné škody. V této záležitosti vedení obce již 
požádalo o spolupráci policii ČR i místní myslivecké sdružení. 

V poslední době si někteří občané pletou obecní les se svoji 
zahradu, na které si můžou pokácet nějaký ten strom nebo odvézt 
nachystané dřevo přímo ze skládky. Při tom existuje spousta 
možností, jak lze dřevo pro vlastní potřebu legálně a mnohdy za 
symbolické částky získat. Je to sice složitější, někdy i namáhavé, ale 
jde to.

Téměř v každé lokalitě naší obce se běžně setkáváme s občany, 
kteří provozují vlastní spalovny (mnohdy i nebezpečných odpadů), 
čímž znepříjemňují život svým sousedům, ohrožují dobré sousedské 
vztahy a zhoršují kvalitu života nás všech. Stoupající trend respirač-
ních onemocnění a různých alergií je jasným důkazem toho, že 
pomalu otravujeme sami sebe. Spalování větví nebo biologického 
odpadu ze zahrady venku lze také řešit rozumným způsobem 
(přiznávám se, že to také dělám), pokud spalujeme suchý materiál za 
vhodných povětrnostních podmínek, bez ohrožení majetku a čerstvě 
vypraného prádla našich sousedů.

Pevně věřím, že uvedené skutečnosti budou mít do budoucna 
klesající trend, může k tomu přispět osvěta naší nejmladší generace, 
zlepšení informovanosti občanů a větší zájem nás všech o dění 
v našem okolí. Poděkování patří všem uvědomělým občanům, kteří 
již změnili svoje myšlení.

Ing. Jiří Pindór
Místostarosta obce
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Dovolte mi milí spoluobčané, abych Vás v krátkosti informovala 
o dotacích a darech, které obec Ropice v letošním roce poskytla a o které
lze i nadále žádat. 

Naše obec pravidelně vyčleňuje ze svého rozpočtu finanční 
prostředky určené k poskytování dotací a darů. V tomto roce se jedná 
o individuální dotaci a dotaci na vodovodní přípojky. Zastupitelé obce
schválili pro letošní rok částku 650 tisíc Kč, která je určena k uspokojení 
žadatelů o individuální dotace. Ta má za cíl řešit konkrétní potřebu 
konkrétního žadatele a lze o ni žádat od letošního března během celého 
roku až do vyčerpání schválené částky. 

Do této chvíle bylo na OÚ podáno devět žádostí o tuto dotaci. 
O schválení sedmi žádostí, podaných během měsíce března, zastupitelé 
hlasovali na svém zasedání dne 10. 4. 2017. Šesti žádostem bylo 
vyhověno a u jedné se dohodli na jiném způsobu financování. Další 
žádost o dotaci schválila Rada obce na svém zasedání dne 15. 5. 2017. 
O poslední z podaných žádostí rozhodnou zastupitelé na svém příštím 
zasedání. Jestliže vyhoví i této žádosti, bude vyčerpáno téměř 90% 
z celkové částky, která byla pro letošní rok stanovena. O zbylou částku 
mohou žadatelé žádat i nadále.

Obec se v letošním roce bude díky poskytnutí těchto dotací podílet 
například na opravě vnější omítky a výměně střešní krytiny na 
Evangelické kapli v Ropice, provozních nákladech TJ Sokol Ropice, 
financování sociálních služeb našim občanům poskytovaných OPS 
Svatý Josef a Charitou Český Těšín, na spolufinancování letních 
táborů, které letos pořádají pro děti občanské spolky Stáj „M“ Ropice 
a Cselesta nebo na financování provozních nákladů Linky bezpečí 
a pohybových aktivit pro ženy, které probíhají v naší ZŠ.

Dále naše obec poskytuje dotace na vodovodní přípojky, která je 
určena občanům Ropice na částečnou úhradu nákladů, jejichž nové 
připojení na vodovodní řád je dlouhé a přesahuje 100 m.  Účelem této 
dotace je snížení finanční náročnosti dlouhých vodovodních přípojek 
a podmínky jejího poskytnutí se řídí Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu obce na stavby vodovodních přípojek k rodinným domům. 
K dnešnímu dni byla o tuto dotaci podána jedna žádost. O jejím 
přidělení rozhodla Rada obce kladně a obec na tuto novou vodovodní 
přípojku přispěla ze svého rozpočtu částkou 15 150 Kč.

V letošním roce obec Ropice rovněž přispívá svým občanům na tzv. 
Kotlíkové dotace, které jsou poskytovány díky Ministerstvu životního 
prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Obec se na těchto 
dotacích spolupodílí a přispívá částkou 7 500 Kč na každého žadatele 
z naší obce. V 1. výzvě o tuto dotaci požádalo 10 občanů. Obec tedy ze 
svého rozpočtu přispěla celkem 75 000 Kč.

Na programu Zastupitelstva obce dne 31. 5. 2017 je mimo jiné také 
schvalování Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji“, která se opět týká spolupodílení se 
na financování žadatelů o dotaci z naší obce ve 2. výzvě. Ta bude 
vyhlášena dne 29. 6. 2017 a lze ji použít na zdroj vytápění a jeho 
instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy 
spalinových cest. Žádost o poskytnutí dotace lze podávat elektronicky, 
a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na 
adrese https://kotliky.msk.cz, kde naleznete i podrobnější informace, 
jak a za jakých podmínek lze o dotaci žádat. Brožuru k této výzvě 
naleznete také na webových stránkách obce Ropice.

V závěru bych Vám ráda popřála pěkné letní dny, příjemně 
strávenou dovolenou, spoustu nezapomenutelných zážitků z cest 
a především šťastné návraty domů.

Za Finanční výbor 
Ing. Martina Opachová



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 … 

Rozšířenípracovní doby Kadeřnictví, 
holičstvíRopice 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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Ropický les

Ani jsme se nenadáli a vaše děti mají školní rok za sebou. 
V letošním školním roce navštěvovalo naše školy 87 žáků. Z toho 58 
žáků českou základní školu a 29 žáků polskou základní školu. 
Všichni žáci absolvovali školní rok bez vážných problémů a prospěli. 
Většina žáků se samými jedničkami nebo s vyznamenáním. 14 žáků 
z naší školy vychází. Děti odcházejí do spádových  škol v Třinci, 
Českém Těšíně a Hnojníku, dvě žákyně přecházejí na gymnázium 
do Českého Těšína.

Do prvních  tříd nastoupí pravděpodobně 19 dětí.
Po celý školní rok se o děti staral zkušený  odborný personál. 

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

V mateřských školách pracovalo pět paní učitelek a staraly se o 36 
dětí s českým a 24 dětí s polským jazykem vyučovacím. V základních 
školách pracovalo deset pedagogických pracovnic. Pedagogický sbor 
v tomto školním roce obohatily pedagogické asistentky z programu 
evropských dotací, pro děti znevýhodněné nebo s jinou diagnózou. 
O provoz a čistotu škol se staraly čtyři pracovnice a stravu zajišťovaly 
tři pracovnice. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnan-
cům za svědomitou a nelehkou práci.

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

Letošní školní rok byl pro žáky zpestřen o školu v přírodě 
v hezkém prostředí Starých Hamer.

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

Ráda bych rovněž poděkovala všem rodičům, SRPŠ a Macierzy 
Szkolnej za pomoc při organizování akcí škol a finanční podporu.

Obci Ropice bych chtěla poděkovat za umožnění celoročního 
provozu školy a celoroční spolupráci při řešení různých provozních 
problémů, které se v praxi běžně vyskytují jako je např. sečení trávy 
kolem škol a hřišť, operativní řešení vzniklých závad, které se 
vyskytly během roku. 

Paní starostce a předsedkyni kulturní komise děkuji za spoluor-
ganizování akcí pro děti, uspořádání Dne dětí. Pedagogy vždy potěší, 
připomenutí  Dne učitelů kyticí nebo na závěr školního roku. Den 
dětí byl i v letošním školním roce zpestřen ukázkou techniky 
místním sborem požárníků. Rovněž i jim bych chtěla poděkovat. 

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

Mgr. Bc. Irena Byrtusová

škol. Pro děti bylo nachystáno malé občerstvení, které zajisté 
potěšilo.

Na konci školního roku se rozloučíme s dětmi z 5. třídy 
a přivítáme nové prvňáčky.

Kulturní komise přeje všem občanům obce Ropice hezké léto.

Ludmila Haltofová 

Vážení rodiče, vážení spoluobčané

Školní parlament

V tomto školním roce má na naší škole premiéru školní 
parlament, ve kterém se zástupci ze 4. a 5. ročníků učí veřejně 
obhajovat a prosazovat své názory a nápady, týkající se chodu 
a vybavení školy. 

V průběhu druhého pololetí byla škola oslovena organizací 
Helppes, žádající jakýkoli příspěvek na výcvik asistenčních psů. 

Úkolem školního parlamentu bylo tedy vymyslet nějakou 
aktivitu, díky které bychom získali alespoň nepatrnou finanční 
hotovost pro tuto organizaci.

Nakonec školní parlament v úzké spolupráci se školní družinou 
uskutečnil akci pod názvem „Sportovní odpoledne pro rodiče 
s dětmi“, která se konala 19. 5. na hřišti u školy. V tento den mohli 
rodiče a děti vyzkoušet, jak dokáží spolupracovat ve třech disciplí-
nách – pytlová štafeta, opičí dráha a společný pétanque. 

Pro dodržení pitného režimu byla k dispozici voda s citrónem 
a bylinkami, pro zábavu fotokoutek a pro památku výrobky dětí ze 
školní družiny (šité brože, klíčenky, tašky, psí hračky, psí pamlsky, 
koka sušenky).

Díky vaší podpoře se na těchto výrobcích vydělalo přes 7 000 Kč, 
které budou následně zaslány organizaci Helppes – centrum výcviku 
psů pro postižené.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na webových 
stránkách školy.



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

Hodnocení školy v přírodě
ve školním roce 2016/2017

Hvězdáři

Beseda v hájence

Základní škola Ropice se v termínu od 24. 4. do 28. 4. 2017 
zúčastnila školy v přírodě ve Starých Hamrech. V rámci školy 
v přírodě jsme s dětmi pracovali na projektu Lexikon lesních skřítků. 
Při tvorbě projektu jsme vycházeli z cílů programu, do kterého je 
zapojena naše škola – Les ve škole, škola v lese. Vycházeli jsme 
z předpokladu, že les je pro děti místem pro hru i tvoření. Děti si 
v lese vytváří osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním 
místům i lesu jako celku. 

Děti v okolí Starých Hamrů vlastním pozorováním a s pomocí 
průvodců – skřítků zkoumaly děje, které se v lese odehrávají – život 
i smrt rostlin a živočichů, kdo je na čem/kom závislý a proč. 
Přemýšlely o vzájemném vlivu člověka a lesa. Získané znalosti se 
budou snažit uplatnit během další výuky o přírodě v jiných 
ekosystémech. Získané poznatky si žáci zaznamenali do vytvořených 
deníků mladého přírodovědce. U příležitosti Radovánek proběhla 
prezentace o škole v přírodě.

                          Mgr. Pavla Palonca

Dne 27. 4. 2017 k nám na školu v přírodě přijeli hvězdáři . 
Byli tam žáci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku.

Ukazovali nám souhvězdí Raka, Velké Medvědice a Malého 
Medvíděte.

Senior Taxi
Přeprava seniorů a nemocných

Nemáte nárok na sanitku a potřebujete se dopravit k lékaři?

Jsme tu pro Vás!!

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

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

máme dětské sedačky i invalidní vozík.

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

odnos zavazadel, čekání asistenta do 30 min

Ceny služeb

10 Kč/km (smluvně)

Bystřice, Třinec, Vendryně, Nýdek, 
Ropice a okolí

Telefonické objednávky nejlépe den předem

V pátek dne 19.5. byla pro žáky ZŠ a MŠ Ropice uspořádána 
beseda, panem Ing. Bazgierem, která proběhla v ropické hájence.

Děti se účastnily komentované výstavy vycpaných lesních zvířat, 
kožešin a pestré škály loveckých zbraní. Po zajímavé expozici se děti 
přemístily před hájenku, kde pro ně byla připravená ukázka 
dovedností loveckých psů. Děti si vyzkoušely i střelbu z luku a ze 
vzduchovky. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo setkání s nedávno 
narozenými štěňátky německého ohaře.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Ing. Bazgierovi a sdružení 
myslivců, za velmi vydařenou akci, kterou pro nás ochotně připravili.

Mgr. Bc. Irena Byrtusová

Bílý Kříž
V úterý v dopoledních 

hodinách - hned po svačině 
jsme se rozdělili do skupin, 
čtvrtá a pátá třída šla na Bílý 
kříž. První, druhá a třetí třída 
ušla jen půlku cesty a pak šli 
do lesa a tam hráli všelijaké 
hry. Zatímco hráli hry, my 
jsme šli dál. Potom jsme si 
dali malou svačinku a odpo-
činuli jsme si. Po svačince 
jsme pokračovali v cestě. 
Počasí nám moc nepřálo, 
protože bylo všude mokro 
a vlhko. Ale nic nám ne-
bránilo pokračovat v túře do 
cíle naší cesty. Tak jsme  
došli k Bílému kříži a já jsem 
si z něho vzal kámen na 
památku.

Jakub Kajfosz, 5. ročník

Bílý Kříž
Dne 25. 4. 2017. jsme 4. a 5. ročník Zš Ropice šli ze Starých 

Hamrů na Bílý Kříž. My čtvrťáci a páťáci jsme se nasnídali a po 
snídani jsme měli dopolední program. Po dopoledním programu 
jsme šli na Bílý Kříž. Měli jsme se teple obléct a vzít si s sebou 
batůžek se svačinou (rohlík s máslem a marmeládou) a obědem 
(řízek s chlebem) - obojí bylo v jídelně. Vyšli jsme asi kolem desáté. 
Šli jsme kolem kostela, kolem louky, kolem listnatých a jehličnatých 
lesů, kolem hospod, kolem různých turistických značek, dělali jsme 
si různé zastávky na svačinu a přestávky, u kterých jsme se dívali na 
různé značky. Na konec jsme došli k tomu Bílému Kříži. Byl vysoký 
a měl kolem sebe takovou ohrádku. Všichni jsme ho pozorovali 
a někteří ho dokonce fotografovali. Když jsme se všichni podívali, šli 
jsme kousek dál, kde byla taková restaurace, která se jmenovala 
Sulov. Mohli jsme si tam koupit různé nápoje i suvenýry. Když jsme 
nakoupili, šli jsme zpátky. Šli jsme zase kolem louky, hospody, 
různých turistických značek a kolem kostela – prostě stejnou cestou 
zpátky až jsme se vrátili do chaty. Všechno z toho výletu se mi líbilo, 
bylo to hodně zajímavé a zábavné.

Nela Kadavá
5. ročník
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Z życia szkoły
Miesiąc styczeń przebiegał w naszej szkole pod znakiem 

pingwinów. Projekt inspirowany Światowym Dniem Wiedzy 
o Pingwinach zakładał przeczytanie książki Aliny i Czesława 
Centkiewiczów pn.: „Zaczarowana zagroda“ lub wysłuchanie 
audiobooka, wykonanie ilustracji do lekturki oraz samodzielne 
zbieranie i zapisywanie informacji na temat życia tych ciekawych 
ptaków, zamieszkujących półkulę południową, zaś głównie wybrzeża 
Antarktydy. Zakończenie projektu odbyło się w piątek 27 stycznia. 
Dzieci ubrane w czarno-biały strój i podzielone do grup spełniały 
różne zadania – rozwiązywały zagadki, zadanie matematyczne, 
krzyżówkę, kwiz. Nauczyły się tańca, wędrowały po lodowej krze 
z zawiązanymi oczami. Z swoich zadań wywiązały się na medal, 
wzorowo współpracowały w grupkach, odpowiadały bezbłędnie jak 
prawdziwi znawcy pingwinów. Na sam koniec oglądaliśmy uroczą 
kreskówkę na podstawie światowego bestsellera Olivera Jeffersa pn.: 
„Chłopiec i pingwin“. 

Nie mniej ciekawe było spotkanie z panem inż. Stanislavem 
Vincourem, który opowiadał o życiu w Antarktydzie na podstawie 
własnych przeżyć. Dowiedzieliśmy się na przykład,  że pingwiny są 
przyjazne i lubią się bawić, na ile można przybliżyć się do 
odpoczywającej foki, w jaki sposób trzeba poruszać się w pobliżu 
topniejącej kry i mnóstwo innych ciekawostek. Pan inżynier 
stwierdził, że wizyta w Antartydzie była nie tylko fascynującą 
przygodą, ale na zawsze zmieniła hierarchię wartości w jego życiu. 

Również w styczniu w ramach lekcji nauki o kraju obejrzeliśmy 
piękną wystawę o królu Karolu IV, którą z okazji 700. rocznicy jego 
urodzin przygotowało Muzeum w Trzyńcu. Dzieci mogły przymierzać 
stroje dam i rycerzy, przespacerować się po makiecie słynnego mostu, 
pojedynkować się, wybić monetę lub pisać gęsim piórem... 
Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o najsławniejszym czeskim królu, 
który był nie tylko świetnym dyplomatą, wszechstronnie 
wykształconym i ambitnym władcą, ale również dbał o rozwój 
kulturalny i gospodarczy kraju. Z jego nakazu na przykład zakładano 
winnice i uprawiano chmiel. Za jego panowania Praga na nowo 
zaczęła rozkwitać i jako cesarska stolica stała się centrum politycznym 
i kulturalnym Europy.

Programy nauczania nauki o przyrodzie w klasie piątej przewidują 
zaznajomienie uczniów z układami narządów tworzącymi organizm 
ludzki. Z prelekcją na temat układu krwionośnego i budowy serca 
przyszedł do naszej klasy lekarz pediatra. Wyjaśnił dzieciom, w jaki 
sposób zbudowane jest serce oraz w jakim kierunku i w jakich 
naczyniach krąży krew. Dzieci dowiedziały się, co to są zastawki, jak 
wyglądają krwinki i jaka jest rola płytek krwi. Po prelekcji dzieci mogły 
pytać o różne rzeczy, zmierzyć sobie ciśnienie, obejrzeć pomysłowy 
poradnik pierwszej pomocy, który powstał z myślą o dzieciach.

Taka praktyczna lekcja na pewno pomogła zrozumieć dzieciom 
funkc jonowanie  organ izmu ludzk iego  j ako  n iezwykle  
skomplikowanej, a równocześnie doskonałej całości.

W trakcie całego roku szkolnego dzieci brały udział w różnych 
konkursach i reprezentowały naszą szkołę. Uczennica klasy 
2. Danielka Čudková oraz uczennica klasy 3. Magdalenka Buba 
zdobyły  wyróżnienie  w Międzynarodowym Konkurs ie  
Matematycznym „KANGUR 2017“. Uczennica klasy 5. Noemi 
Brozda zdobyła 3. miejsce w konkursie dla młodych tłumaczy 
organizowanym przez czasopismo „KAMARÁDI“. Noemi 
przetłumaczyła do języka czeskiego staropolską opowieść pn.: „Oko 
matki“. Gratulujemy i cieszymy się z sukcesów naszych dzieci.

Kolejny rok szkolny szybko przeleciał i cała społeczność szkolna 
cieszy się już na dni wolne od nauki i pracy. Z całego serca pragniemy 
podziękować za miłą współpracę, pomoc, wsparcie i ciepłe słowa 
naszym Rodzicom, przedstawicielom PZKO oraz Dyrekcji szkoły. 
Podziękowania za wsparcie należą się również przedstawicielom 
ropickiej gminy, szczególnie zaś za zorganizowanie ciekawych atrakcji 
z okazji Dnia Dziecka. Życzymy wszystkim Czytelnikom wspaniałych, 
słonecznych dni, niezapomnianych przygód i wrażeń. Niech te 

wakacje będą również czasem odpoczynku od codziennych 
obowiązków i okazją do serdecznych spotkań w gronie najbliższych.

Lidia Rucka

Kolejne sukcesy naszych uczniów

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

Zpravodaj obce Ropice

Dále nám ukazovali skupiny hvězd, galaxii, mlhoviny, 
mlhovinu, supernovu, okolí Starých Hamrů a pomůcky k hvězdá-
řství.

Mohli jsme se podívat hvězdářským dalekohledem (perisko-
pem), ale byla tam stěna a tak jsme nic neviděli.

Nakonec jsme dostali kartičky a šli jsme se chystat na večerku.

Kateřina Haladejová, 5. ročník

Školní družina

Je to neuvěřitelné, ale už zase tady máme konec školního roku. 
Zdá se mi, jako by uběhlo jenom několik týdnů, kdy jsem připravovala 
prosincový článek do minulého Zpravodaje obce Ropice a školní 
družina tehdy žila přípravami na vánoční jarmark. Teď máme za okny 
krásné slunečné počasí a všichni bez rozdílu věku se už vidíme někde 
u vody. Však jsme toho hodně udělali.

V lednu jsme si užívali sníh, to se nám už několik let nepoštěstilo, 
postavili jsme sněhuláky, koulovali se. Vyrobili jsme si škrabošky se 
zvířátky a užili si karneval se soutěžemi, občerstvením a diskotékou. 
Nejrůznější kvízy a hádanky prověřily naše hlavičky. Napínavá 
celoměsíční karetní hra „Nervy“ bavila opravdu každého. V celoměsíč-
ní výtvarné soutěži žáci malovali pranostiky, přísloví a lidová moudra.

Další měsíc jsme vyráběli dárečky pro ty, které máme rádi a hráli 
jsme pexeso. Za obrázek s cirkusovou tématikou žáci dostali vstupenky 
do kina na film Madagaskar 3, který posloužil jako inspirace pro naše 
vlastní cirkusová čísla. Najednou místo žáků školní družinu navštěvo-
vali akrobati, mimové, tanečnice, cvičení tygři, prasátka a koně, 
žongléři s míčky i talíři. Celý únor byl prostě cirkus.

Březen patřil čtení, knihám a čtenářům. Každý mohl přinést do 
družiny knihu, kterou přečetl nebo právě čte a vypravovat o ní 
ostatním.  Stali jsme se také autory a ilustrátory vlastních knih 
a vytvořili originální záložky. Naše hlavičky dostaly zabrat u strategic-
kých her „Doplň čtverec“ a „Lodě“. Pozvali jsme si 2 velice šikovné 
paní učitelky angličtiny, které nás hravou taneční formou naučily 
několik nových slovíček.

Ovečky, zajíčci a kuřátka zaplnili družinu v první polovině dubna. 
Velikonoční dekorace, zápichy, vázičky, přáníčka naší výroby – to vše 
jste mohli shlédnout na tradiční výstavě v Domě Sv. Josefa. Po 
Velikonocích družinu už ovládli psi. Brože ve tvaru psů, tašky 
s aplikaci psa, klíčenky s psí tlapkou a plyšáky ve tvaru pejsků, všechny 
tyto výrobky žáci šili za účelem získání finančních prostředků na 
podporu společnosti HELPPES. Akci školní družina organizovala 
spolu se školním parlamentem.

Psí mánie v květnu vyvrcholila sportovním odpolednem, na které 
jsme pozvali i rodiče. Společně se svými ratolestmi si zasoutěžili ve 
skocích v pytli, na opičí dráze a zahráli si pétanque. V květnu jsme dále 



fandili našim hokejistům, vytvořili přáníčka maminkám, stavěli puzzle 
na čas a na vytrvalost. Také jsme se věnovali módě. Každý si mohl 
navrhnout vlastní módní kolekci, proběhlo několik tematických dnů, 
např. kloboukový den, den v národních barvách atd. a malovali jsme 
nejbláznivější účesy. Poslední tři květnové dny proběhl sběr starého 
papíru. Společně jsme nasbírali 2 tuny, za což Vám všem srdečně 
děkujeme. 

Červen je plný očekávání. Nejdřív nás čekají radovánky, pak 
vysvědčení a konečně vytoužené 
prázdniny. Aby nám čas rychleji 
ubíhal, trochu si zasportujeme 
v družinových X-Games, namalu-
jeme obrázky na téma „Jak budu 
sportovat v létě?“ a zahrajeme si 
„Piškvorky“.

Navštivte nás na www.zsams-
ropice.cz v záložce školní družina.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem vedoucím zájmových krouž-
ků za pestrý program a péči o děti. 
Vedení obce a všem rodičům děku-
jeme za skvělou spolupráci a vel-
kou účast na všech akcích školní 
družiny.

Krásné prázdniny a v září na 
shledanou. 

                                                    
Beata Revendová
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OBECNÍ KNIHOVNA - BIBLIOTEKA GMINNA
Děkuji všem, kteří vyplnili a odevzdali dotazník přiložený 

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

Políčko

Vždy v září se otevřou velké dveře naší školy a začne nový školní 
rok. Děti ze sboru Políčko však otevíraly tyto dveře již v srpnu, kdy je 
čekalo soustředění, které předcházelo odjezdu na velkou pěveckou 
akci, která se pro nás konala tentokrát ve vzdáleném Srbsku a Maďa-
rsku. Děti společně s kapelou pečlivě a s nadšením trénovaly, aby 
později mohly reprezentovat svou školu i obec tak daleko od domova.  
Přišel konec srpna a my jsme se vydali na cestu. Nejeli jsme úplně do 
neznáma, protože jsme měli již v červenci tu čest seznámit se 
s některými Srbskými kamarády, kteří za námi přijeli na prodloužený 
víkend do Třince i Ropice. Společně jsme tedy již v červenci zažili pár 
nádherných dní, které byly plné kulturních i sportovních zážitků. Tak 
tedy vyrážíme do Srbska. Po dlouhé…opravdu dlouhé cestě jsme 
dorazili na místo, kde na nás čekaly naše rodiny, ve kterých jsme byli 
ubytovaní. Rozzářené oči přívětivých a milých lidí mne ujistily v tom, 
že to bude krásný a nezapomenutelný zážitek...a taky že byl!!! 
V malém městečku Padina se nás ujali jako bychom byli jejich vlastní. 
Připravili pro nás spoustu krásných zážitků a my jsme jim to mohli 
oplácet nádhernými koncerty, které přinášely lidem radost a nám 
neutišující aplaus. Reprezentovali jsme na jedničku s hvězdičkou. Dny 
byly náročné, ale děti neúnavně bojovaly. Večer jsme padali na své 
postele naprosto unavení, ale s pocitem tak krásným, že se ani popsat 
nedá. Navštívili jsme spoustu míst. Byli jsme si prohlédnout klasickou 
tržnici, nejstarší studnu v Padině, muzeum, a v neposlední řadě také 
Bělehrad. Dozvěděli jsme se mnohé o historii Srbska, nahlédli jsme do 
jejich života a poznali skromnost a naprostou nezištnost těchto lidí. 
Dny ubíhaly rychle a jako vždy všechno krásné jednou končí, tak i náš 
pobyt v Srbsku byl u konce a my jsme museli se slzičkami v očích 
Padinu opustit. Abychom si cestu domů zpříjemnili, přijali jsme 
pozvání Slovenské menšiny v Maďarsku, kde už na nás čekal klasický 
maďarský gulášek, termální koupaliště a klasická maďarská tržnice. 
Děti se okoupaly, dospělí si nakoupili maďarskou papriku a hurá 
domů. Cestou jsme zpívali a zpívali. Domů jsme jeli, plní krásných 
zážitků. Doufám, že zase přijde příležitost a my budeme moci opět 
něco tak velkého společně zažít.

V září jsme si zapěli na akci „Zakončení léta“ v Ropici a přijali do 
sborečku nové členy. Celkem nás je letos 19 dětí. Začali jsme pomalu 
trénovat nový repertoár. Zažili jsme společně Ropickou superstár 
a připravovali jsme se na vánoční koncerty, které děti zazpívaly opět na 
jedničku a to přesto, že byly bez dirigentky. Přišla delší pauza a děti se 
vrátily do hudebny až v březnu, kdy jsme se společně pustili do 
nového repertoáru. Byli jsme malinko pozadu a tak jsem se rozhodla 
vytáhnout děti na víkend do přírody na Hluchovou, kde jsme trénovali 
repertoár, ale také výletovali, hráli hry a každý večer tančili. :) 
Víkendovka se nám všem moc líbila. Děti udělaly spoustu práce a tak 
jsme se s čistým svědomím vydali na další koncerty. Zazpívali jsme si 
na koncertě v DDM Třinec, společně s klavíristkou Míšou a housli-
stou Martinem jsme vítali malé občánky v Ropici a taky jsme společně 
oslavili zpěvem Dzień Oszeldy v Neborech. Na všech těchto 
koncertech děti předvedly, s jakou láskou a poctivostí se celý rok 
připravovaly. Nyní nás čeká poslední koncert v tomto školním roce 
a to v Ropici na Dětských radovánkách. Potom se společně rozloučíme 
výletem a budeme se těšit na zasloužené prázdniny. Já se budu těšit na 
září, až děti opět uvidím a s radostí se pustíme do dalšího skvělého 
roku plného písní, zážitků a úsměvů. Chtěla bych touto cestou všem 
dětem z DPS Políčko velmi poděkovat a zároveň jim popřát nádherné 
prázdniny. Budu se na Vás těšit v příštím roce. 

Zuzana Brezňáková



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

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

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

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

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

OBECNÍ KNIHOVNA  
-  BIBLIOTEKA GMINNA ROPICE

Mateřská škola na knihovnické lekci

Najlepsi ropiccy czytelnicy

Mateřská škola

Do roku 2017 jsme vykročili pravou nohou a první pololetí se 
u nás ve školce nese v duchu ,,velkých změn´´. První změnou, 
kterou mohli rodiče zaznamenat, byla organizace školního karnevalu. 
Na kráse a pestrosti  masek se nic nezměnilo, ani chuť dětí soutěžit 
a skotačit se nezmenšila, avšak oproti loňským létům byli pozváni 
pouze rodiče dětí (z důvodu nedostatečné kapacity sálu), byla 
zakázána konzumace alkoholu přímo v sálu a tombola probíhala 
modernějším a rychlejším způsobem. Děti, které v tombole nic 
nevyhrály, byly odměněny cenou útěchy :)

Malou změnu zažilo také blízké okolí školky. V měsíci březnu 
jsme měli u příležitosti Světového dne vody v obou odděleních 
vzácnou návštěvu - vodní víly, které dětem vysvětlovaly, jak je voda 
v našich životech nepostradatelná a jak by se měly děti chovat, aby 
vodní víly nemusely být smutné ze znečišťování vody. Na tento 
popud se děti s učitelkami vydaly na loveckou výpravu. Vybaveny 
gumovými rukavicemi a pytli na odpadky "lovily" všechny odpadky, 
které našly v okolí potůčku na cestě k dubům i v lesíku a okolí školy.

Další velké změny odstartovaly realizací ZDRAVÉ ZAHRÁDKY. 
Jen co jarní sluníčko vykouklo a venku se trochu oteplilo, objevil 

se na naší školní zahradě vyvýšený záhon, za který mnohokrát 
děkujeme p. Szarzecovi.  S dětmi jsme v záhonu prokypřili a pro-
hnojili hlínu a poté zasadili mrkev a ředkvičky. Teď už jen s radostí 
podléváme a pozorujeme, jak nám z hlíny vykukují lístečky.  
Nedaleko záhonku se tyčí opory pro hrášek, který jsme společnými 
silami zasadili. Paní učitelka ryla, děti odvážely a navážely hlínu, 
vysévaly a zasypávaly. Velkou radost máme také z malin a ostružin, 
které se zelenají u plotu.

V rámci změn na naší zahradě proběhla začátkem jara ve školce 
sbírka na ovocné stromy a keře. Díky štědrým příspěvkům rodičů 
budeme moci na podzim zakoupit sazenice a společně s dětmi je na 
zahradu umístit. Touto cestou bychom rády poděkovaly všem 
rodičům, kteří na realizaci naší ZDRAVÉ ZAHRÁDKY přispěli 
finančními dary, zakoupením semínek či darováním sazeniček nebo 
odbornou radou :)

Před velikonočními svátky si mohli rodiče spolu s dětmi na 
oddělení Motýlků vyrobit velikonoční dekorace. Všechny děti se na 
zahradě díky panu Szmekovi seznámily s tradičním pletením 
pomlázky z osmi proutků. 

Na konci dubna se na školní zahradě objevil had. Byl to had 
z plastových lahví, které děti přinesly z domu a navlékly na provázek. 
Tohoto hada jsme všichni společnou procházkou doprovodili tam, 
kam patří  - do žlutého kontejneru. Tímto si děti připomněly, že 
bychom se měli starat o naši planetu, a to nejen 22. dubna, kdy je 
Den Země.

Podle dětí si všechny maminky ke svému svátku zaslouží oslavu, 
a tak se v malé i velké školce slavilo. Broučci si pro své maminky 
přichystali nejen pohoštění ve formě jednohubek se zdravou 
pomazánkou, ale také pohádku O červené karkulce, české i anglické 
písničky a po vystoupení si mohly maminky vyrobit, za účasti 
odborníka, vlastní šperky. U Motýlků se na Den matek děti 
připravovaly již od března, kdy si do kelímků zasely semínka surfinií. 
O ty se pak pečlivě staraly, aby vypěstované rostlinky mohly společně 
s maminkami přesadit do vlastnoručně vyrobených květináčů 
a odnést pak domů. A aby tatínkům nebylo líto, že jsme je na oslavy 
nepozvali, máme pro ně přichystanou jejich vlastní ke Dni otců, 
která se bude konat v měsíci červnu. 

V pátek 19. 5. se všechny děti z mateřské i základní školy 
vypravily na procházku do hájenky, kde na ně čekalo setkání 
s myslivci. Pánové v zeleném oblečení dětem představili zvěř, která 
žije v našich lesích, seznámili je se zbraněmi, které používají a také 
předvedli práci loveckých psů. Děti dostaly drobné dárečky, svačinku 
a také si mohly zastřílet z luku a vzduchovky. Všechny děti byly 
nadšené a my myslivcům velmi děkujeme za jejich ochotu a čas.

Už nás čeká jen poslední měsíc školky a v něm oslava Dne dětí, 
Radovánky a výlety. Motýlci nám odlétnou do základní školy, a proto 
se s nimi rozloučíme na tradičním Pasování na školáky.

Přejeme Vám krásné léto a v září se budeme na děti těšit v čerstvě 
vymalované "malé" školce a na nově vybavené a upravené zahradě :) 

Za ČMŠ v Ropici paní učitelky 
Katka, Dáša a Zuzka

Co nowego u nas w przedszkolu
W naszym przedszkolu ciągle coś się dzieje. Nowy rok 

kalendarzowy rozpoczęliśmy przygotowaniami do karnawału, który 
odbył się w poniedziałek, zaraz po balu dorosłych.  Było odlotowo, 
dzieci miały pomysłowe maski, co ocenili jurorzy. Nagrody w loterii 
uszczęśliwiły wszystkich uczestników.

W styczniu obdchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Tym 
razem przygotowaliśmy program na ludowo. Tance i  wierszyki  -  
wszystko tylko dla naszych babci i dziadków. Sądząc według 
oklasków publiczności – występ udał się na medal. Zaraz po występie 
babcie i dziadkowie mieli możliwość wypić kawkę lub herbatkę 
i delektować sie wypiekami naszych mam. 

Także w tym roku  nasze dzieci miały możliwość skorzystania 
z kursu narciarskiego. Jeździliśmy do Bukowca – ski Malina. 
Uczestnikom bardzo się podobało, dzieci mogły rozwijać swoje 
zdolności w sporcie narciarskim. Dla przedszkolaków odbył się 
również kurs pływania. 

Nasze dzieci kontynuują współpracę z czeskim przedszkolem, 
ciekawa jest współpraca w świecie bajek i baśni.  Tym razem 
zaprosiliśmy do naszego przedszkola studentów Gimnazjum 
z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie 
z przedstawieniem teatralnym pod tytulem – „Śpiący rycerze“. 
Teatrzyk byl zupełnie inny, niż zazwyczaj, całe przedstawienie była 
raczej gra cieni. Po przedstawieniu mieli studenci przygotowane dla 
dzieci zabawy. Dzieciom tak się zabawy podobały, że nie chciały 
pozwolić studentom odejść. 

W marcu zwiedziliśmy wystawę wielkanocną w Domu Św. 
Józefa  w Ropicy a w kwietniu spotkaliśmy się z rodzicami na 
twórczych warsztatach wielkanocnych. 

W maju, jak co roku, odbył się Dzień Rodziny. W przy-
gotowanym programie dzieci zamieniły się w grzybki – 
muchomorki, tańcami, wierszykami i własnoręcznie wykonanymi 
laurkami starali się sprawić radość swym rodzicom. 



  Po měsíci vaření jsou ohlasy našich strávníků velmi pozitivní 
a za to jsme rádi. Aby jste měli představu o tom co konvektomat je, 
trochu Vám ho popíšu. 

Základní výhodou tohoto víceúčelového gastrozařízení je spojení 
funkcí několika spotřebičů do jednoho. Konvektomat nabízí snad 
všechny typy tepelných úprav potravin, od vaření v páře a dušení 
přes smažení až po grilování či pečení. Přístroj využívá horký 
vzduch, páru nebo kombinaci těchto dvou forem tepla, a to tak 
šetrně a efektivně, že nutriční hodnoty výsledného jídla jsou 
mnohem vyšší, než je tomu u přípravy na sporáku či v troubě. 
Jinými slovy v jídle je zachována většina vitamínů, minerálů a dalších 
hodnotných živin. V konvek-
tomatu lze navíc připravovat 
i zcela různorodá jídla zá-
roveň, a to aniž by došlo 
k nežádoucímu míšení pachů. 
Konvektomat zastane poho-
dlně funkci sporáku, trouby, 
mikrovlnky, sušičky ovoce 
a dalších spotřebičů

Při letošní hygienické 
kontrole Frýdek-Místek jsme 
opět dostali za výbornou a při 
diskusi jsme dospěli k názoru, 
že splňujeme většinu kritérií 
proto, abychom se připojili 
k projektu zdravá školní jí-
delna. Víme, že to nebude 
jednoduché, ale věříme, že 
společnými silami to určitě 
zvládneme. 

Více na www.zdravaskol-
nijidelna.cz   

                    
 

W maju odwiedziliśmy miejscową leśniczówkę. Myśliwi 
z Ropicy przygotowali dla dzieci ciekawe informacje, pokazy różnych 
zwierząt leśnych, tresurę psa myśliwskiego. Naszym dzieciom 
najbardziej podobały się właśnie pieski myśliwskie. 

Chcemy podziękować tą drogą wszystkim tym, którzy poświęcili 
swój wolny czas i przygotowali tak ciekawe spotkanie.  Chcielibyśmy,  
żeby nasze dzieci dowiadywały się jak najwięcej o otaczającej ich 
przyrodzie  i żeby uświadamiały sobie, że każdy z nas ma swój udział 
na otaczającym nas świecie. 

Myślą przewodnią kończącego się roku szkolnego było hasło: 
„Poczytaj mi babciu, poczytaj mi dziadku“. Staraliśmy się, żeby 
babcie i dziadkowie mogli przyjść do przedszkola i przeczytać 
dzieciom różne bajeczki. Ta inicjatywa spotkała się z bardzo 
przychylnym podejściem, a dzieciom niezmiernie się podobała.  
Serdeczne podziękowania składamy babci p. Tomankowej, 
dziadkowi p. Bonczkowi, babci p. Obornej…….i wielu innym,  za 
poświęcony czas. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
jeszcze więcej chętnych.

10. 6. czeka nas festyn szkolny. Juz teraz jesteśmy w trakcie 
przygotowań do występu.  Tym razem – dla ochłody – tematem 
będzie „W krainie lodu“.

Państwo Galandžarowie zaprosili nas na smażenie jajecznicy,  
mamy nadzieję że pogoda nam dopisze a my na pewno mile 
spędzimy czas. W ostatnim tygodniu czerwca zaplanowana jest 
wycieczka na Godulę, cieszymy się, że razem z nami pojadą także 
rodzice. 

Pragniemy skierować słowa 
podziękowania do rodziców, którzy 
aktywnie interesują się działalnością 
naszej placówki i pomagają nam 
przy wszystkich imprezach. Po-
dziękowania należą się  naszej pani 
dyrektor za pomoc i wsparcie 
w ciągu całego roku szkolnego 
a przedstawicielom Macierzy 
Szkolnej za wsparcie i bardzo dobrą 
współpracę. Dziękujemy za współ-
pracę także  radnym gminy  Ropica 
oraz członkom MK  PZKO. 

Wesołych wakacji, odpoczynku 
i miłego czasu spędzonego z blis-
kimi życzą dzieci i pracownicy 
przedzskola w Ropicy. 

                                                       
Za przeszkole 

Bc. Zuzana Mladá

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!

Konvektomat  - nejmodernější způsob vaření

Dne 19.4.2017 jsme zahájili v Ropické Základní škole a mateřské 
školce vaření v konvektomatu. Zaškolení provedl pan Luděk Bil, 
profesionální kuchař. Je to velice jednoduchý a šetrný způsob vaření. 
Chceme poděkovat touto cestou vedení školy a zastupitelstvu obce 
Ropice za uskutečněný sen pro naší školní jídelnu v Ropici.    

  Pan kuchař Luděk Bil 
a Murínová Monika

OBECNÍ KNIHOVNA  
-  BIBLIOTEKA GMINNA ROPICE

Ropická knihovna se každoročně připojuje ke třem celorepubli-
kovým akcím. Je to Březen měsíc čtenářů, Kniha pro prvňáčka a na 
podzim Týden knihoven. 

V březnu již tradičně proběhlo vyhlášení nejlepších čtenářů za 
rok 2016 a předání odměn. A kdo byl oceněn? Podle kategorií to byli:

dospělí - Jaroslava Holkupová, děti do 8 let - Adélka Miśová, děti 
do 12 let - Adélka Rybová, mládež do 15 let - Klárka Revendová.

Nejmladším čtenářem ve sledovaném roce byla Natálie Sofie 
Vranková.

Velice si vážím toho, že do knihovny přicházejí celé rodiny. Proto 
ocenění převzala Čtenářská rodina - Daniel, Adélka a Šimon Rybovi.

Velký úklon patří čtenářům věrným ropické knihovně. V tomto 
roce, za pravidelné návštěvy knihovny po řadu let, byla vyzdvižena 
Alžběta Kiedroňová.

Knižní odměna byla poděkováním také dobrovolnici Simoně 
Legerské. Nejlepším čtenářům roku 2016 srdečně gratuluji. 

Akce Kniha pro prvňáčka probíhá v knihovně již potřetí. Děti 
první třídy, od října minulého roku, měly možnost každý čtvrtek se 
zúčastňovat čtení v knihovně, v březnu přišly na knihovnickou lekci 
a na konci školního roku převezmou z rukou paní starostky Uršuly 
Waniové knihu, která byla pouze pro tento účel napsána a vydána. 
Dostanou také čtenářský průkaz a rok půjčování knih zdarma. Budu 
ráda, když nezapomenou cestu do knihovny a prožijí hezké 
prázdniny s knihou.

Dla bibliotek zawsze był ważny miesiąc marzec. Czy był 
przypominany jako miesiąc książki, internetu, czy tak jak obecnie jest 
miesiącem czytelników, zawsze w bibliotece coś się dzieje. W tym 
roku z zaproszenia do biblioteki skorzystała nieborowska 3. i 5. klasa 
Polskiej Szkoły Podstawowej w Ropicy. Uczniowie wzięli udział 
w lekcji bibliotecznej. Tematem był podział książek popularno-
naukowych oraz ich wyszukiwanie. 

Za školní jídelnu 
Murínová Monika



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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Jesień życia z nowym hobby

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

Modelowanie z papieru i drewna zawsze było pana hobby?
Jan Walach: Nie, zacząłem tworzyć te rzeczy dopiero tutaj, 

chyba półtora roku temu. 
Joanna Szpyrc: Dwa razy w roku, w okresie świątecznym, 

urządzamy publiczne wystawy wyrobów naszych klientów. Przed 
jedną z wystaw bożonarodzeniowych spróbowaliśmy zrobić 
chałupkę z korków. To była wtedy wspólna praca. Potem pan 
Wałach sam zaczął wymyślać i tworzyć kolejne budynki z 
różnych materiałów. Chałupka jest teraz częścią góralskiej wioski. 

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

Od czego pan zaczyna, zabierając się za skomplikowane 
modele?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. S.: Nie w takim stopniu jak pan Walach, ale staramy się ich 

W naszym przedszkolu ciągle coś się dzieje. Nowy rok 
kalendarzowy rozpoczęliśmy przygotowaniami do karnawału, który 
odbył się w poniedziałek, zaraz po balu dorosłych.  Było odlotowo, 
dzieci miały pomysłowe maski, co ocenili jurorzy. Nagrody w loterii 
uszczęśliwiły wszystkich uczestników.

W styczniu obdchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Tym 
razem przygotowaliśmy program na ludowo. Tance i  wierszyki  -  
wszystko tylko dla naszych babci i dziadków. Sądząc według 
oklasków publiczności – występ udał się na medal. Zaraz po występie 

Odbyły się trzy wystawy - na prelekcji oraz na zebraniu PZKO, 
a także na Wielkiej wystawie wielkanocnej, którą zorganizował 
Urząd Gminy Ropicy. 

Sukcesem uwieńczona została prośba o dotację na zakup książek 
dla dzieci. Książki, nabyte z  funduszy Ministerstwa Kultury CR, 
będą służyć nie tylko czytelnikom w bibliotece, ale również 
i w szkole. 

Serdecznie zapraszam do biblioteki w poniedziałki i czwartki od 
15:00 do 19:00 oraz do odwiedzenia strony internetowej www.nasek-
nihovna.cz/ropice.

Życzę udanych wakacji
knihovnice - bibliotekarka

Milí spoluobčané,

od listopadu loňského roku jsem velitelem výjezdové jednotky 
dobrovolných hasičů Ropice. Funkci jsem převzal od Marka Haltofa, 
kterému bych chtěl za jeho přínos ropickým hasičům poděkovat. 
Ihned po převzetí funkce jsem společně s dalšími aktivními členy 
,,nastartoval“ změny ve fungování sboru, hasičské zbrojnici a závo-
dním týmu. Jmenoval jsem členy tzv. ,,týmu velitele“, se kterými se 
pravidelně scházíme a společně řešíme vše okolo fungováni jednotky 
a sboru – víc hlav víc ví. Ve zbrojnici jsme přes zimu dokončili 
rekonstrukci půdní místnosti na šatnu, zbavili se nepotřebných věcí 
a zpřehlednili systém uložení věcí užitečných. Ženský závodní tým má 
nyní svého kondičního trenéra, který zároveň organizuje vše kolem 
vybavení, tréninku a výjezdů na soutěže. Se slzami v očích jsme se 

rozloučili s naší milovanou Avii, rekonstruovanou vlastními silami 
a neodmyslitelnou součástí našeho sboru. Její čtyři stopy zamířily na 
sever Čech do hasičského muzea. Výjezdovým automobilem je nyní 
Iveco Magirus, pořízené v minulém roce . V nejbližších dnech začne 
rekonstrukce garáže ve zbrojnici, kde jen nutné udělat novou podlahu 
a vrata, kvůli rozměrům a hmotnosti auta. V létě, konkrétně 22.7., 
bych Vás chtěl pozvat na soutěž v požárním útoku, která se bude konat 
na fotbalovém hřišti v Ropici od 16:00. 

Pokud by někdo z Vás čtenářů tohoto článku měl zájem o vstup do 
našeho sboru, napište na náš facebookový profil SDH Ropice nebo nás 
kontaktujte na emailu: sdh-ropice@email.cz. V případě, že budete 
potřebovat pomoc naší jednotky, obraťte se prosím nejprve na vedení 
obce, které o našich výjezdech rozhoduje. Na závěr bych chtěl 
poděkovat všem členům sboru za jejich úsilí při zavádění změn 
a trpělivost v tomto prvním roce mého velení, kdy nás ještě spousta té 
nehasičské práce čeká, abychom finálně dokončili vše co se týká 
zbrojnice, auta a vybavení. Poté již bude dostatek času věnovat se 
školení, cvičení a tréninkům. Zároveň chci velmi poděkovat vedení 
obce a celému zastupitelstvu za podporu Hasičů Ropice. 

Roman Szkandera, Hasiči Ropice   

O víkendu 13. – 14. května se ropičtí hasiči vypravili do sdružené 
obce Pribylina, aby se zúčastnili 115. výročí založení místního 
dobrovolného hasičského sboru.

Tato slavnost proběhla v sobotu večer, kdy bylo připravené 
i vystoupení dětí místní mateřské a základní školy. Během večera jsme 
minutou ticha uctili památku lidí, kteří uhynuli při nedávných 
přírodních živlech, které sužovaly celý okres Liptovského Mikuláše. 

Povodně si na Slovensku vyžádaly několik obětí na životech a také 
nemalou škodu na majetku. Místní sbor dobrovolných hasičů tak 
musel zasahovat několikrát za den. V boji se jim osvědčil protipovod-
ňový vozík, který loni dostali od státu a který byl vybaven veškerým 
nezbytným protipovodňovým náčiním. Tato námaha a odhodlání 
nasadit své životy, aby pomohli ostatním, nezůstala nepovšimnuta. 
Během slavnosti byly uděleny dvě medaile, jednou byl vyznamenán 
celý hasičský sbor a medaile tak byla pověšena na zástavu, a druhou byl 
vyznamenán velitel dobrovolných hasičů Pavel Holbus.

V neděli jsme pak měli tu možnost přijmout pozvání na fotbalový 
turnaj, který byl pořádán Pribylinou pro všechny sousední dobrovolné 
hasičské sbory. Náš sbor nešel pouze podporovat, ale také se jeden 
z našich hasičů spolu se starostou obce Pribyliny do hry zapojili, 
a vyhráli za obec krásné 2. místo.

Takto jsme zakončili náš víkendový pobyt, krásně opálení, vlastně 
spálení, od ostrého horského sluníčka. V Pribylině zavládla opět idyla 
a dny, kdy celý okres sužovaly přírodní živly, jako by vůbec nikdy 
nenastaly. A my se už nyní těšíme, až se v létě opět v Pribylině 
zúčastníme netradiční hasičské soutěže o „richtárskú palicu“.

Nikola Sikorová, Hasiči Ropice

Z działalności MK PZKO
Rok 2017 jest rokiem jubileuszowym  naszego związku PZKO, 

mija 70 lat od jego założenia, toteż wszelka działalność roku 2017 jest 
dedykowana wlaśnie tej rocznicy.

Jak corocznie tak i w tym roku działalność MK PZKO w pierw-
szym półroczu jest aktywniejsza w porównaniu z drugim półroczem. 
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Goście - Partnerska szkoła - Golasowice

Střípky z Domu Svatého Josefa
     Dům Sv. Josefa v Ropici poskytuje sociální pobytovou službu 

seniorům již deset let. Kromě zdravotně - ošetřovatelské a rehabilitač-
ní péče a stravování se personál Domova snaží zpříjemnit klientům 
pobyt v zařízení pořádáním různých společenských a kulturních akcí.

Jen během  letošních čtyř měsíců jich bylo hned několik. 
Dne 14. 2. se konal valentýnský společenský večírek, kterého se 

zůčastila většina klientů. Bohaté občerstvení, tombola, soutěže 
a hudební doprovod pana Pomykacze jsou vždy zárukou dobré zábavy.

V březnu nás navštívily děti z místní polské mateřské školy, aby 
u příležitosti Dnia Babci i Dziadka přednesly našim klientům krásný 
program v lidových krojích.  Vystoupení dětí je vždy pro naše klienty 
pohlazením na duši.

Začátkem dubna se konala velikonoční rukodělná výstava, která se 
již tradičně těší  velké oblibě veřejnosti. Zůčastnili jsme se také 
velikonoční výstavy pořádané Obcí Ropice.  

Dne 20. dubna se konala beseda z oblasti muzikoterapie, se kterou 
k nám přijela p. Mgr. Jana Turková z Třince. Klienti si poslechli 
relaxační hudbu, zazpívali si a někteří si i zatančili.

„Dej Boże dobry dziyń pod wasze okiynko, prziszli my pocieszyć 

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

gazdoszka z gaździnkóm, gojiczek zielóny, pieknie ustrojóny… “. Jarní lidové 
zvyky nám přišli přiblížit dobrovolníci sdružení v třinecké farnosti. 
Zpěvem a povídáním zpříjemnili našim seniorům deštivé dopoledne.

Šedesátka jsou krásná léta, zejména pokud se jedná o šedesát 
společně prožitých let. Takové výročí oslavili dne 27. 4. 2017 v našem 
domově manželé Františka a Josef Buzkovi z Ropice. Zavzpomínali 
spolu na chvíle seznámení, společně prožitá léta, šťastné, ale i ty těžké 
chvilky. Poblahopřát jim přišli ředitel Domova společně s celým 
kolektivem zaměstnanců a také ostatní klienti.

Jak se můžeme dočíst v moudrých knihách – šedesáté výročí 
svatby slavíme jako diamantové. Po šedesáti letech manželství totiž je 
zřejmé, že život je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný 
báječných okamžiků. 

    A tak společně trávíme čas v Domově Sv. Josefa. Zážitky 
a vzpomínky jsou někdy veselejší, někdy i smutné. Snažíme se však, 
aby těch veselých bylo co nejvíce.

Nejkrásnější vzpomínky na světě jsou totiž ty, při kterých zjistíme, 
že se usmíváme.

Mgr. J. Szpyrcová
sociální pracovnice, Dům Sv. Josefa

Pierwszą akcją był bal, który już tradycyjnie organizujemy wspólnie 
z Macierzą Szkolną w Ropicy. Bal odbył się 14 stycznia a ocenić go 
należy jako bardzo udany. Był obfity bufet, była tombola, w programie 
był występ Zespołu Pieśni i Tańca Suszanie a do tańca przygrywał DJ 
Bartnicki.

W lutym na zebraniu członkowskim MK PZKO pan Rostislav 
Kresta wygłosił drugą część prelekcji o nurkowaniu pod nazwą 
Bajkowy Świat Podwodny. W ramach prelekcji oglądaliśmy kilka 
filmów świata podwodnego, który jest pełny pięknych a zarazem 
dziwacznych ryb i zwierzątek podwodnych oraz fantastycznych 
kształtów i kolorów koralowców Morza Czerwonego.

W tym roku odbyło się zebranie walne, na którym został wybrany 
staro – nowy zarząd oraz został uchwalony plan pracy. Zebranie było 
tym interesujące, że w programie wystąpiła  Danka Adamus z prelekcją 
o Egipcie. 

Jak corocznie tak i w tym roku urządziliśmy wspólnie z Macierzą 
Szkolną Dzień Rodziny. Uroczystość odbyła się15 maja w sali 
restauracji Centrum. W programie wystąpiły dzieci szkoły i przedszko-
la, program w ich wykonaniu bardzo się wszystkim podobał, 
popołudnie to należy zaliczyć do bardzo udanych.

Kolejną ciekawą akcją była prelekcja „kawa to nie towar, to przede 
wszystkim ciekawa historia“, ktorą wygłosił Michał Stec. W trakcie 
wykładu mieliśmy okazję okosztować dwa rodzaje kawy, która została 
wyprodukowana przez małą firmę, której właścicielem jest pan Stec. 
Do najlepszych gatunków kaw należą kawy zbierane ręcznie i taką 
właśnie  mieliśmy okazję okosztować.

Tradycyjną  akcją pierwszego półrocza jest już smażenie jajecznicy 
na gruncie państwa Waniów. Była jajecznica, było opiekanie parówek 
i mile  spędzone popołudnie. Nasze gorące podziękowania za już 
tradycyjnie wspaniałe przyjęcie  i  niemal rodzinną atmosferę należą 
się gospodarzom.

Ostatnią akcją pierwszego półrocza 3 czerwca było zwiedzenie 
obserwatorium   astronomicznego kolegi Alojzego  Stonawskiego w 
Bukowcu. Obserwacja gwiazd i planet w połączeniu ze szczegółowymi 
informacjami mają w sobie zawsze coś tajemniczego i pięknego. 
W tym roku obserwowaliśmy Księżyc oraz planetę Jowisza z jego 
czterema księżycami. 

Przy MK PZKO aktywnie pracuje chór obwodowy Godulan – 
Ropica. Spotkania odbywają się prawidłowo każdy czwartek. O jego 
aktywności swiadczą np. występ w domu opieki im.Św.Józefa 
w Ropicy, krótki program z okazji otwarcia domu PZKO w Trzanowi-
cach czy występ w domu opieki SAREPTA w Ligotce Kameralnej.

Pierwszą akcją drugiego półrocza jest jednodniowa wycieczka do 
Krakowa, która odbędzie się 10 lipca. Jeśli znajdzie się jeszcze kto 
chętny, to można zapytać o wolne miejsca wprost w biurze podróży 
BENFIKA.

Z okazji zbliżających się wakacji życzę wszystkim czytelnikom 
Informatora w imieniu zarządu MK PZKO ładnej pogody i spędzenia 
przyjemnego urlopu.

Bogusław Kotas




