
ZPRAVODAJ
Obce Ropice červen 2014

Vážení spoluobčané,
opět nadešel čas, kdy se rok přehoupl do své druhé 

poloviny, čas prázdnin, dovolených, ale také stavebních prací, 
senosečí a žní. Tradičně je to také období, kdy se do Vašich 
domovů dostává Ropický zpravodaj, ve kterém Vás chceme 
informovat o dění v obci. 

Od začátku dubna pokračuje výstavba druhé etapy společné 
stezky pro chodce a cyklisty, a to směrem od Českého Těšína 
do Centra. Po nehodě kamionu v dubnu 2013, který poškodil 
lávku pro pěší a vyčíslení nákladů na opravu, jsme se rozhodli, 
že necháme zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídíme 
stavební povolení na zcela novou lávku. Dnes již vím, že od 
července nám bude sloužit zcela nová lávka. Náklady na její 
realizaci jsou 1,45 mil. Kč. Část investice bude hrazena 
z pojistné události nehody kamionu. 

V průběhu prázdnin se bude realizovat výstavba oplocené-
ho víceúčelového hřiště na pozemku mezi hasičskou zbrojnicí 
a parkem. Hodnota díla je 1,25 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 
výstavbou bude zlikvidováno několik parkovacích míst, budou 
tato nahrazena zatím provizorním parkovištěm na obecních 
pozemcích podél komunikace. 

Ve fázi výběrového řízení je rekonstrukce komunikace za 
mateřskou školou, jejíž předpokládaná cena je 2,8 mil. Kč 
a termín realizace 11.8. až 30.11.2014. 

Mikroregion obcí Povodí Stonávky byl úspěšný v žádosti 
o dotaci na kompostéry. Teď bude v režii Mikroregionu 
probíhat výběrové řízení na dodavatele, tak aby občané, kteří 
o kompostéry projevili zájem, je dostali bezplatně do výpůjčky 
v měsíci říjnu. Z předpokládaných 1,2 mil. Kč bude 90 % 
hrazeno z evropských peněz, 10 % uhradí obec. Nejen 
kompostéry mají snížit množství nevyužitého komunálního 
odpadu. Obec zvažuje spuštění projektu s názvem Inteligentní 
systém nakládání s odpady (ISNO). O podrobnostech k ISNO 
se můžete dočíst v článku firmy Nehlsen. Srdečně Vás zveme 
na besedu k dané problematice dne 23.7.2014 v 16 h v restau-
raci Centrum .

Z chystaných stavebních projektů je to rekonstrukce 
budovy obecního úřadu, přechod pro chodce v lokalitě 
Za lesem - U Kišů, propojení společné stezky pro chodce 
a cyklisty u Domu Sv. Josefa a spojení stezek mezí Ropicí 
a Nebory. Ne vždy je vlastníkem pozemku pod stavbou obec, 
většinou jsou to soukromé osoby, Ředitelství silnic a dálnic, 
Správa železniční dopravní cesty, Povodí Odry, nebo dokonce 
zemřelý cizí státní příslušník, u něhož zatím neproběhlo 
dědické řízení. V takových případech se proces prodlouží 
a povolení stavby značně zkomplikuje. 

Začátkem června byly zveřejněny souhrnné výsledky 
hospodaření obcí České republiky za rok 2013. Naše obec je 
uváděna jako obec s nadprůměrným iRatingovým ohodnoce-
ním. Příjmy z daní nám v roce 2013 narostly o 3,1 mil Kč díky 
novému rozpočtovému určení daní a 1 procentnímu zvýšení 
DPH. Obec není zadlužena a na investice má vždy našetřeno. 
Nejsme zatíženi splácením dluhu, a proto si jako jedna z mála 

Slovo úvodem
obcí můžeme dovolit poskytovat dotace pro děti, mládež, starší 
spoluobčany a zájmovou a spolkovou činnost. V letošním roce 
obec na dotace poskytne 641 784 Kč. Obec také dotuje 
odpadové hospodářství částkou 441 500 Kč, tj. na každého 
občana přispívá ročně částkou 286 Kč a občan platí pouze 500 
Kč. 

Pracovníky ministerstva financí jsme na seminářích 
opakovaně nabádání, abychom omezili investice do nových 
staveb, jejichž provoz a údržba nás bude následně finančně 
zatěžovat. Zaměřit bychom se měli hlavně na údržbu stávající-
ho majetku. Kromě šesti budov je to u nás hlavně 40 km 
komunikací a 8 km chodníků. 

Dalším důkazem toho, že se přibližujeme k realizaci Pře-
ložky silnice I/68 Nebory-Třanovice je informace o obdržení 
částky 1 mil. Kč za trvalé odnětí obecních pozemků určených 
k plnění funkcí lesa do rozpočtu obce. V úseku Nebory-
Třanovice dobíhají vyvlastňovací řízení, na které bude 
navazovat stavební povolení. 5. 3. 2014 vláda schválila financo-
vání veřejné zakázky Přeložky silnice I/68 ve výši 2,1 mld Kč. 
Silnice Bystřice-Třanovice je jako celek zařazena do Trans-
evropské dopravní sítě TEN-T, nemůže skončit v Neborech, 
ale musí propojit Polsko se Slovenskem. 

Již tradičně plánujeme zájezd pro seniory, a to dne 
22.8.2014 do lázní Teplice nad Bečvou a na Pustevny. Zájemci, 
ať se nahlásí do konce července u paní Walachové na obecním 
úřadě – osobně, na tel. č. 558 735 165 nebo e-mailem na adresu 
kristina.walachova@ropice.cz.

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

Mgr. Uršula Waniová 
Starostka obce
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V roce 2013 tvořily celkové příjmy obce 17 922 870 Kč, 
výdaje tvořily 17 062 085 Kč, přičemž příjmy vzrostly oproti 
předchozímu roku od cca 1,7 mil. Kč. Z minulých let obci 
zůstává 5 828 517 Kč. Do roku 2014 počítá obec s rozpočtem ve 
výši 23 936 134 Kč, tato částka je tvořena příjmy a financováním 
sestávajícím zejména z přebytků minulých let. Obec tak dokončí 
realizaci chodníku podél komunikace 1/11., lávku pro pěší 
u kamenného mostu, vybuduje hřiště u školy a zrealizuje několik 
menších investic. Bohužel převládá financování z vlastních 
zdrojů a z důvodu přípravy se nedaří příliš využívat dotačního 
financování, které už od příštího roku pro obec nebude tak 
dostupné, což je pro obec velkou škodou, rozvoj by mohl být 
násobně větší.

Lucie Ligocká

 Z hospodaření obce

Zpravodaj obce Ropice

Dotace na sportovní, kulturní 
a společenský život v obci

I letos mohly organizace působící v obci požádat o dotaci na 
financování svých aktivit. Od roku 2014 došlo ke změně 
podmínek poskytování dotací. V rámci těchto podmínek je 
možné žádat na financování akcí i provozu organizací působících 
v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb a společenského života 
našich občanů. A velkou změnou je termín, ke kterému je nutné 
žádost předložit, ten byl pro získání dotace na aktivity v roce 2015 
stanoven na 30. 11. 2014, tak aby mohly být požadavky promít-
nuty při tvorbě rozpočtu na následující rok. 

 O dotaci  ve výši  707 314 Kč z obecního rozpočtu v roce 
2014 celkem požádalo 9 organizací. Všechny organizace byly 
podpořeny, ale vzhledem k částce 650 000 Kč určené na tyto 
účely byla dotace zkrácena 2 subjektům.   
Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce v roce 2014

21 200 19 300
Provozní náklady terénních služeb pro seniory Charita český Těšín
40 000 40 000
Dofinancování provozních nákladů ISÚ Komorní Lhotka ISÚ 
Komorní Lhotka 16 000 16 000
Příspěvek na provoz a vybavení Oddíl Judo při ZŠ a MŠ Ropice 58 
000 40 000
Provozní náklady sv. Josef, o.p.s. Obecně prospěšná 
společnost Sv. Josefa, o.p.s. 69 984 69 684
Celkem požadavek  707 314 641 
484

Název Žadatel Požado- Schvál

Příspěvek na opravu Kříže, Soch Římskokato- 195 630 150 

Hledání pokladu Mateřské 6 500 6 500

Letní tábor pro děti Cselesta, o.s. 100 000 100 

Provozní dotace - TJ Sokol TJ Sokol 200 000 200 

Stáj M reprezentuje obec na 

Za finanční výbor
Ing. Lucie Ligocká

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

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

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

2) třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které 
budou poctivě třídit odpad, mohou dosáhnout výrazné-
ho snížení stanoveného poplatku za nakládání s komu-
nálními odpady,

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

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

Tři důvody proč projekt podpořit:

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

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

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

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

Tým popelářů Nehlsen Třinec 

http://www.nehlsen.cz/

 Revoluce v nakládání s odpady – ISNO

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

pí Orszuliková Štěpánka
pí Macurová Jana
p. Walach Jan

80 let – p. Wawrzeczko Josef

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

K životnímu jubileu 50,60,70 a 75 let bylo posláno v tomto 
pololetí 29 blahopřání.

Ke Dni učitelů jsme předali kytici růží pedagogickému sboru 
a zároveň jsme nezapomněli ani na bývalé pedagogy, kteří jsou již 
v důchodu. Byla to pí Kropová, pí Klodová a pí Šancerová.

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

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

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

S přáním krásného a prosluněného léta přeje za kulturní 
komisi

Ludmila Haltofová



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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Žáci naší školy si zahráli divadlo

Vážení rodiče, vážení spoluobčané.

Ani jsme se nenadáli a vaše děti mají školní rok za sebou. 
V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 74 žáků. Z toho 
53 žáků českou  základní školu a 21 žáků polskou základní školu. 
Všichni žáci absolvovali školní rok bez vážných problémů 
a prospěli. Většina žáků se samými jedničkami nebo s vyzname-
náním. 10 žáků z naší školy vychází. Děti odcházejí do spádových  
škol v Třinci, Českém Těšíně a Hnojníku.

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

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

Ve středu 30. dubna 2014 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili 
divadelního festivalu: ,,Děti před oponou 2014“, který pořádala 
Základní škola a Mateřská škola  v Třanovicích. Akce se konala 
v kulturním sále Obecního úřadu v Třanovicích. Vyzkoušet si, 
jaké je to být hercem, si přijely děti z několika okolních škol i 
našich sousedních zemí. Všichni zúčastnění zhlédli představení 
nejen v češtině, ale i v polštině a slovenštině. Program festivalu 
byl letos hodně bohatý, první herci vstoupili na jeviště v 8:30 
a poslední program jsme zhlédli kolem 13:30 odpoledne.

Naši žáci si připravili divadelní vystoupení na motivy 
pohádky Jak Honza měnil až vyměnil pod názvem Šťastný 
Honza. Přestože měli malí herci trému, představení se jim moc 
povedlo a byli odměněni potleskem. Šťastného Honzu si děti 
zahráli ještě jednou u nás ve škole 9. května 2014 při příležitosti 
oslav Dne matek. V programu besídky pro maminky vystoupili i 
ostatní žáci naší školy. Potěšili přítomné hosty recitací a zpěvem 
písní nejen v češtině, ale i v anglickém jazyce. 

Mgr. Lucie Byrtusová

K životnímu jubileu 50,60,70 a 75 let bylo posláno v tomto 
pololetí 29 blahopřání.

Ke Dni učitelů jsme předali kytici růží pedagogickému sboru 
a zároveň jsme nezapomněli ani na bývalé pedagogy, kteří jsou již 
v důchodu. Byla to pí Kropová, pí Klodová a pí Šancerová.

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

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

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

S přáním krásného a prosluněného léta přeje za kulturní 
komisi

Ludmila Haltofová

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

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do pro-
jektu Ovoce do škol. Děti dostávají zdarma ovocné nebo 
zeleninové svačinky, které jsou dotovány Evropskou unií. Sva-
činky dětem chutnají a jsou zpestřením dětského jídelníčku. 

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

Největší úspěch zaznamenala žákyně polské základní školy 
v mezinárodní soutěži v angličtině, kdy se umístila na prvním 
místě.

Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří svěřili své děti do 
naší péče. Zvlášť děkuji rodičům odcházejících žáků za věrnost, 
kterou věnovali ropické škole a spolupráci jak se školou, tak se 
SRPŠ a Macierzi Szkolnou.

Poděkování patří i Obci Ropice za umožnění celoročního 
provozu školy a celoroční spolupráci při řešení různých provoz-
ních problémů, které se v praxi běžně vyskytují jako je např. 
sečení trávy kolem škol a hřiště, operativní řešení vzniklých 
závad, které se vyskytly během roku. Paní starostce a předsedkyni 
kulturní komise děkuji za spoluorganizování akcí pro děti, 
uspořádání Dne dětí. Pedagogy vždy potěší připomenutí 
a popřání s kyticí ke Dni učitelů nebo na závěr školního roku.

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

Mgr. Bc. Irena Byrtusová



dzień padał deszcz. Oglądaliśmy film o Winnetou i pszczółce 

Mai. (Ł.Č.)

Na zielonej szkole podobało mi się wszystko oprócz 

pogody. Najbardziej podobało mi się robienie świec 

z pszczelego wosku, gra w ringo i pokoje. (D.B.)

Mnie się najbardziej podobało to, że mogliśmy być razem 

oraz ścieżka odwagi. (N.B.)

Mnie się na zielonej szkole podobało pszczele miasteczko 

i gry, które graliśmy. Były też fajne obiady. (R.S.)

Nie podobała mi się pogoda, ale było fajnie, bo mieliśmy 

wspaniałe lekcje. Podobała mi się podróż na Koziniec 

i poranna gimnastyka. (A.F.)

Rok szkolny powoli się kończy, a my cieszymy się już na 
wakacje. Dziękujemy za miłą współpracę wszystkim, z którymi 
się w trakcie roku szkolnego spotykaliśmy, i którzy nas wspierali. 
Życzymy pogodnych dni oraz odpoczynku od pracy i 
codziennych obowiązków.

Lidia Rucka

Vyrábíme ruční papír

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

Pavučina

Vůně lesa - paletky
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Z życia naszej szkoły
W maju razem z naszymi dziećmi wyjechaliśmy na 

kilkudniową zieloną szkołę. Chociaż nasz wyjazd poprzedzały 
pewne komplikacje – z powodów technicznych musieliśmy 
zmienić miejsce i termin pobytu – wszystko w końcu ułożyło się 
dobrze. Z tego powodu jesteśmy bardzo wdzięczni kierownikowi 
górskiej chaty na Kozińcu za to, że przyjął nas tak miło.

Tematem tegorocznej zielonej szkoły było „Królestwo 
pszczół“. Przez kilka dni poznawaliśmy świat maleńkich pracowi-
tych owadów, żyjących w doskonale zorganizowanym społeczeń-
stwie. Wysłuchaliśmy ciekawego opowiadania pana Gajdacza 
w „Miasteczku pszczelim“ w Dzięgielowie. Jego pasieka jest 
unikatowa, gdyż własnej konstrukcji ule są inspirowane 
beskidzką architekturą. Pszczółki tu mieszkają w góralskich 
chałupkach, kościele, młynie... Od właściciela dowiedzieliśmy 
się, że pszczelarstwem zajmuje się już dziesiątki lat, ale takiej 
wiosny, kiedy to pszczoły do ula nie przyniosły prawie nic, nie 
pamięta. 

W ramach naszego tematu mieliśmy jeszcze jedno spotkanie z 
pszczelarzem. Przyniósł nam pokazać nie tylko prawdziwy, 
otwarty ul z plastrami, ale również żywe pszczoły i ich cudowne 
produkty: miód, propolis, mleczko pszczele i wosk, z którego 
dzieci zrobiły swoim mamusiom pachnące świece. Oczywiście, 
najbardziej atrakcyjnym punktem wieczoru z pszczelarzem była 
degustacja miodu!

Cały czas towarzyszyła nam pszczółka Maja, oglądaliśmy kilka 
odcinków bajeczki, uczyliśmy się piosenki o Mai, malowaliśmy ją 
i nawet wykonaliśmy sobie pszczółkę z kuleczki styropianowej. 
Codziennie też mieliśmy zajęcia, w czasie których dzieci wypeł-
niały karty robocze związane z naszym tematem, zaś na zajęciach 
z matematyki młodsi uczniowie liczyli pszczółki i kwiatki, a starsi 
próbowali wyliczyć, ile miodu może wyprodukować pszczoła lub 
więcej pszczół za całe swoje życie.

Pomimo tego, że pogoda nie była idealna, dzieci  zagrały sobie 
w piłkę i ringo, miały zawody zręcznościowe, a w ostatnią noc 
również ścieżkę odwagi, która prowadziła z pomieszczenia 
świetlicy na górę do jednego z pokoi na poddaszu. Dzieci musiały 
wykazać niemało odwagi, zanim odnalazły hasło i dotarły do celu.

 

Czas bardzo szybko przeleciał i trzeba było się pożegnać. 
Wierzymy, że nasze dzieci w ciekawy sposób zapoznały się 
z fascynującym światem pilnych owadów i zrozumiały, że nie 
można sobie wyobrazić życia bez nich. Chociaż w świecie już 
dawno ludzie chwycili za pędzle i ręcznie zapylają drzewa, jednak 
zdolności pszczół są niezastąpione. Dlatego powinniśmy 
doceniać ich rolę i troskliwie się nimi opiekować. 

A jak naszym dzieciom podobało się na zielonej szkole? Tak 
napisały:

Byliśmy w pszczelim miasteczku, bardzo mi się podobało. 

Potem graliśmy w piłkę nożną, ja byłem w bramie... Następny 

Miasteczko pszczele

Po wykładzie degustacja miodu

W królestwie pszczół

Sukcesy naszych uczniów
Corocznie kilku uczniów naszej szkoły bierze udział w prze-

różnych konkursach. Są to konkursy plastyczne, sportowe, 
matematyczny, języka angielskiego, czytelniczy, recytatorski, 
ortograficzny i inne.  Oczywiście odnoszą większe lub mniejsze 
sukcesy. W tym roku szkolnym pragnę zwrócić uwagę na dwa 
szczególne osiągnięcia. Chodzi o konkursy międzynarodowe 
organizowane przez różne stowarzyszenia w Polsce. Uczeń klasy 
3. Lukáš Čudek zyskał wyróżnienie w konkursie matematycznym 
Kangur. Natomiast Klára Revendová, uczennica klasy 5., została 
laureatem konkursu języka angielskiego Fox z maksymalną 
ilością punktów. W nagrodę wyjedzie na tygodniowy obóz 
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Mateřská škola
Letošní zima byla mírná a vypadalo to, že se neuskuteční 

plánovaný lyžařský výcvik. Nakonec to ale dopadlo dobře a děti 
byly na Bukovci zasvěceny do tajů lyžařského umění, o čemž se 
mohli přesvědčit rodiče poslední den. Mnozí byli překvapeni, 
jaký pokrok jejich ratolesti udělaly pod vedením zkušených 
instruktorů. V měsíci únoru proběhl společný karneval pod 
vedením zkušené pedagožky Leny Freiové. Pomáhaly jí 
studentky a děti byly celou dobu v pohybu a bujarém veselí. Akce 
byla obohacena tombolou, šikovné maminky upekly.

Téměř každý měsíc přijíždějí k nám herci z profesionálních či 
amatérských loutkových scén, aby dětem zahrály pohádky. Je to 

fajn, že se děti setkávají s tímto uměním takříkajíc na vlastní oči.  
Ony to velmi prožívají a s herci spolupracují. Rodičům i dětem 
se také líbil společný nedělní výlet žáků a dětí do divadla loutek 
v Ostravě na představení Broučci. Na jaře jsme také společně 
s našimi maminkami oslavili Den matek. Nejstarší děti 
v předškolní třídě ho pojaly netradičně, v dopoledních hodinách 
upekly a připravily pro maminky pohoštění. Pak jim zazpívaly 
a na společných dílnách si vyrobily dárek, srdce ozdobené 
kávovými zrny. Poseděly u kávy a  strávily příjemné odpoledne. 
Mladší děti oslavovaly s maminkami v budově Mateřské školy. 
Představily se ve hře na Afriku, zpívaly a předváděly zvířata, 
rytmizovaly. Mladší děti se nám proměnily v myšky a zatančily. 
Maminky upekly zákusky a u kávy si povídaly a vyměňovaly 
zkušenosti.  

Stále častěji se setkáváme s tím, že děti nechtějí po obědě spát, 
přitom odpolední spánek má pozitivní vliv na psychiku 
v pozdějším věku, je velice zdravý a dětem prospěšný. Uklidní se 
a zregenerují své síly, vždyť po pohádce se tak krásně usíná. Paní 
učitelka zazpívá písničku, pohladí. Většina dětí usne, ale co 
s těmi, kteří neusnou?  Pokud bychom je vzaly z lehátka brzy, 
nebudou v klidu a vzbudí spící děti. Inspirovány heslem, kdo si 
hraje, nezlobí, jsme začaly dávat dětem na lehátko ty méně 

Fox 2014 Ropica

językowy w Wiśle. Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Wraz 
ze zbliżającymi się wakacjami życzę wszystkim Czytelnikom 
słonecznych, miłych, po prostu udanych wakacji.

Katarzyna Heczko

Zabawy i gry ruchowe

oblíbené drobnější stavebnice a stal se div světa. Z těch ne-
oblíbených se staly ty nejoblíbenější a dětmi vyhledávané. 
Naučily se s nimi pracovat a byly samy překvapeny, co vytvořily. 
Klid v herně na lehátku je naučil také větší trpělivosti, což nás 
těší.

Nyní nás čeká ještě nacvičování na dětmi nejvíc oblíbenou 
akci Dětské radovánky a školní výlet, tedy lépe řečeno cesta za 
hledáním pokladu a opékání párků. Při rozloučení s předškoláky 
nám bývá trochu smutno, není divu, někteří tráví ve školce 3-4 
roky a to už je pěkný kousek života! A je tu opět konec školního 
roku! Každá škola má svůj konec, i ta naše. Ahoj školo, na 
shledanou, nazdar, tě pic, adie!

Za Mateřskou školu 
Dosedělová Jiřina



6 Zpravodaj obce Ropice

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

Jak ten czas nam szybko leci. …  
tuż tuż wakacje...

Cały rok, jeżeli, już tak mogę napisać był bardzo fajny. 
Grupka dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola tak 
potrafią nam napełnić czas spędzający z nimi, że nie zauważamy 
nadchodzący koniec roku szkolnego. W tym roku skończą 
pierwszy etap nauczania i poznawania rzeczy wokół siebie – 
Andrejka Brozdová, Karolinka Schneiderová, Elenka Zachwieja. 
To są powakacyjne pierwszkoklasistki. Jak co roku, staramy się 
zapełnić nasze przedszkole, jakoś nam się udaje, i mamy nadzieje, 
że tak będzie dalej.

W oka mgnieniu co było. Zaraz po balu dla dorosłych odbył 
sie karnawał dla dzieci. Karnawał prowadziła grupa Duo Fix 
z Polski. Dzieciom bardzo się podobało. Mieli również moż-
liwosć coś wygrać w tomboli, która przygotowały dwie mamusie 
naszych dzieci. Po karnawale zostali zaproszeni do przedszkola 
babcie i dziadkowie z okazji ich świeta. Panie przy gotowały 
program a dzieci go bardzo ładnie pokazaly. Korzystamy z tego co 
się dzieci uczą cały rok, żeby było możliwe zobaczyć jak się 
bawimy w przedszkolu. Ponieważ zabawa jest w życiu dziecka 
bardzo ważna i podczas niej można dużo pokazać, zazanajomić, 
nauczyć. Babcie i dziadkowie otrzymali małą laurkę, a po 
występie kawkę i ciasteczko. Występ dzieci otrzymał wielkie 
brawa. Bardzo nas cieszy, kiedy widzimy zadowolenie i chęć 
przeływać dziecięcą radość z bliskimi.

W drugim półroczu również wyjeżdżały dzieci na przedstawi-
enie teatralne do Bajki.

Następnym ważnym dniem dla dzieci był Dzień Dziecka. 
Gmina w Ropicy wraz z szkoły zorganizowały dzieciom 
nadmuchany skakający zamek. Dzieci otrzymały małe co nieco 
dobrego. W tym dniu również dzieci miały możliwość obejrzenia 
budynek straży pożarnej w Ropicy. Pokaz byl świetny. Dzieci, 

Další školní rok je opět skoro za námi. A když se podívám 
zpět, vidím spoustu hotové práce. Naše školní družina celoročně 
zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití 
volného času. Nejsme pouhé hlídání dětí. Chceme v dětech 
rozvíjet dovednosti důležité pro život ve společnosti a prostřed-
nictvím našich aktivit výchovy mimo vyučování je vybavit 
žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. 

Činnosti naší školní družiny se v letošním školním roce 
orientovaly především na tyto oblasti:

Jsme jedna rodina – školní družina
Školní družina je místo, které umožňuje formou vedení 

a nácviku sociálních dovedností zaměřit se na problémové 

Školní družina

miały możliwość wypróbowania różnych ubran, kasków, 
otrzymały odpowiedzi na swoje pytania, mogły popatrzeć na 
rzeczy potrzebne przy pozarze. Wypróbować materac do 
przenoszenia rannych, nawet do samochodu mogli wejść. 
Niektórzy odważyli się na kierowanie stojącego samochodu, 
włączenie syren i klaksonu..To była frajda dla dzieci. Ostatnim 
punktem było utrzymanie węża pożarniczego tryskającego wodą. 
Dzieci były zachwycone.

Na początku czerwca odbędzie się Dzień Rodziny wraz za 
jajecznicą. Mamy nadzieję, że pogoda wytrzyma.

Pozwole sobie zaprosić na Festyn 14.6.2014, który jest 
pomiędzy ostatnimi uroczystościami przedszkolnymi. Jeszcze 
spoktanie na wycieczce, i jak każdym rokiem trzeba pożegnać 
przedszkolaków a potem.......to juz czas wakacji. Dla dzieci 
chwile spędzone z rodzicami, babciami, wujkami, znajomymi 
poprostu razem z kimś kogo kochaja.

Kolorowe dni pomarańczowe

Kolorowe dni zielone

Wszyskie te uroczystości przedzkolne nie udały by się, bez 
dobrej wpółpracy z przedstawicielami Macierzy Szkolnej, Gminy 
w Ropicy, dyrekcją placówki, PZKO i jak najbardziej rodzicami 
naszych dzieci. DZIĘKUJEMY.

No i koniec podsumowania drugiego półroku szkolnego 
w naszym przedszkolu. Zostaje tylko życzyć wszystkim mile 
spędzonych wakacji.

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez 
powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, 
tego czego się pragnie.”                                            Paulo Coelho

za przedszkole Zuzana Mladá



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

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

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

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

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

OBECNÍ KNIHOVNA  
-  BIBLIOTEKA GMINNA ROPICE

Mateřská škola na knihovnické lekci

Dál, výš, rychleji
Pohybové aktivity jsou jednou z dominantních činností 

školní družiny. Zvýšená potřeba pohybu je nutnou kompenzací 
dlouhého sezení při vyučování. Psychická únava se u žáků často 
projevuje právě zvýšenou pohybovou aktivitou. K tomuto účelu 
využíváme především obecní park a školní tělocvičnu.

Nejčastěji hrajeme hry jako vybíjená, přehazovaná, floorball, 
fotbal, pavouky, na honěnou, „země, bomba, bije“, „oheň, voda, 
blesk“ a spoustu jiných, skáčeme na skákacích míčích, přes 
švihadla, stavíme opičí dráhy z laviček a jiného sportovního 
náčiní, v parku využíváme skluzavku, průlezky a houpačky.

Zimní olympijské hry v Soči nás inspirovaly k pořádání 
družinových olympijských her. Děti soutěžily v několika 
sportovních odvětvích, jak i ve vědomostním testu. Dále si děti 
vymyslely nový sport – rukofotbal a uspořádali jsme v něm velký 
turnaj. Fandili jsme našim hokejistům na MS a tipovali, kdo se 
stane novým mistrem světa.

Těšíme se na svátky
Během celého školního roku jsme slavili významné dny 

a svátky, připravovali se na Vánoce a Velikonoce. Než si děti své 
výrobky odnesly domů, prezentovali jsme je na výstavách 
v Domě sv. Josefa a část z nich prodávali na již tradičním 
vánočním jarmarku.

Další tematické okruhy, kterým jsme se v tomto školním roce 

věnovali, byly: Pojedeme na výlet, Jak se žije jinde, S knížkami jsme 
kamarádi, Chytrá hlavička, Vaření – hra pro děti. O těchto oblas-
tech naší činnosti se více dovíte na školních webových stránkách 
www.zsams-ropice.cz/skolni-druzina, kde jsme umístili i 
fotografie a podrobnější výsledky jednotlivých soutěží.

Největší událost v tomto školním roce se v družině udála 
v lednu, kdy jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaných 
půdních prostorů v 2. patře. Nyní máme k dispozici velkou
hernu, vybavenou novým nábytkem a kapacita školní družiny se 
zvýšila na 50 žáků. 

Na konci školního roku odchází do důchodu vychovatelka 
Ing. Edita Sládková. Chtěla bych paní vychovatelce ze srdce 
poděkovat za těch několik let, troufám si napsat, oboustranně 
úspěšné spolupráce. Přeji Vám hodně zdraví, klidu, spokojenosti, 
radosti z vnoučat. Přijeďte se na nás někdy podívat.

Dále bych ráda poděkovala vedení obce, vedení školy, všem 
zaměstnancům školy a rodičům našich žáků za podporu a spo-
lupráci. Přeji všem, aby si v klidu a zdraví užili nadcházející 
prázdniny a těším se na další školní rok.

Beata Revendová Najlepsi ropiccy czytelnicy

chování školních dětí, zejména na kvalitu sociálních vztahů 
k vrstevníkům. Jedná se především o schopnost vyjádřit odlišný 
názor, schopnost požádat o laskavost, schopnost zahájit rozhovor 
se spolužákem nebo dospělým, umět odmítnout návrh, se 
kterým nesouhlasím, umět pozvat vrstevníka ke hře nebo nějaké 
činnosti, umět druhého pochválit, nebát se požádat o pomoc 
nebo umět odolat tlaku vrstevníků chovat se nevhodným 
způsobem.

Barevná ekologie
V tomto tematickém okruhu bylo naší snahou vést děti 

k hospodárnosti a ohleduplnosti ve výtvarných a pracovních 
činnostech, jak redukovat odpad materiálů, jak vyrobit ze starého 
nové.

Zapojili jsme se rovněž do regionálních soutěží ve sběru 
druhotných surovin. Celkem jsme za tento školní rok nasbírali 
více než 2000 kg sběrného papíru a tím jsme ušetřili 34 stromů 
v lese!

V červenci nás čeká ještě sběr PET-láhví, ve kterém soutěží 
všechny školy v povodí Stonávky.



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

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

30.5. Uspořádali jsme dětem ze ZŠ Ropice ,,den dětí“ a předved-
li naší vyspělou techniku. 

Děti byly tímto doslova ohromeny. 

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

Také chci upozornit občany obce, že jsme již řádně vybaveni 
a vyškoleni k hubení bodavého hmyzu či činnosti spojené s ká-
cením stromů, kontaktovat nás můžete na obecním úřadě, na 
čísle 603 943 851 nebo na tísňové lince 150 či 112.

 

Marek Haltof
Velitel jednotky

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

služby seniorů
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Sbor dobrovolných hasičů Ropice

W języku polskim są obecnie do dyspozycji książki nabyte za 
pieniądze dotacyjne Ministerstwa Kultury Czeskiej Republiki. Są 
to przede wszystkim książki dla dzieci i młodzieży, które poleca 
fundacja Cała Polska czyta dzieciom. Serdecznie zapraszam do 
wypożyczenia tych wartościowych książek. 

W lipcowe czwartki dopołudnia zapraszam razem z MC 
Pomněnka na czytanie z niespodzianką. Dorosłych czytelników 
zapraszam do oglądnięcia i ewentualnego wypożyczenia  nowych 
książek współczesnych polskich autorów. 

Jeszcze przypominam, że biblioteka jest czynna w poniedział-
ki i czwartki od 15:00 do 19:00, w czwartki również od 9:30 do 
10:00. Informacje na temat biblioteki można znaleźć na stronie 
internetowej www.naseknihovna.cz/ropice.

Życzę miłych wakacji w towarzystwie ciekawej książki.

Krásné prázdniny se zajímavou knihou přeje

Marie Zientková
knihovnice - bibliotekarka 

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás informovat o dění dobrovolných hasičů v obci 
Ropice.

Dne 10.1. proběhla výroční valná hromada sboru a volilo se nové 
vedení sboru. Do výboru byli zvoleni: 

Starosta sboru: I. Kędziorová,

náměstek starosty: J. Haladej,

velitel: M. Haltof,

Jednatel: R. Kantor,

Hospodář: R. Szkandera.

Najlepsi ropiccy czytelnicy

23.2. Jsme zasahovali u požáru balíků sena v nádražním skladě.
1.3. Jednotka byla volána k hubení hmyzu, kde se po průzkumu 

zjistilo že to jsou jen prázdná hnízda.
11.3. Jednotka vyjela k úniku olejovité látky do centra, prováděli 

jsme průzkum a asistenci.
14.3. Tematické školení ze strany HZS.
15.5. Při vydatných deštích jsme byli povoláni k odstranění větví 

pod mostem pro pěší na balinách. Dále jsme prováděli 
monitoring dalších mostů v obci a pročišťování propustku 
u hájenky. Další dny se držela pohotovost.

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

30.5. Uspořádali jsme dětem ze ZŠ Ropice ,,den dětí“ a předved-
li naší vyspělou techniku. 
Děti byly tímto doslova ohromeny. 

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

Také chci upozornit občany obce, že jsme již řádně vybaveni 
a vyškoleni k hubení bodavého hmyzu či činnosti spojené s ká-
cením stromů, kontaktovat nás můžete na obecním úřadě, na 
čísle 603 943 851 nebo na tísňové lince 150 či 112.
 

Marek Haltof
Velitel jednotky

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

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

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

14.3. Tematické školení ze strany HZS.

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!

Revendová, a wśród dzieci do 8 lat Karolina Cicha. Najmłod-
szym czytelnikiem był Petr Uhlíř. Po raz pierwszy biblioteki 
wybierały również czytelniczą rodzinę. W naszej bibliotece 
podziękowania zostały przekazane Danucie, Romanowi i 
Filipowi Adamus. Nagrodą były książki ufundowane Urządem 
Gminy Ropica. 



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

Ropičtí volejbalisté ani jednou neprohráli

Smíšené družstvo volejbalistů z Ropice se u Oravské přehra-
dy v obci Rabča zúčastnilo již devátého ročníku volejbalového 
turnaje. Pořadatelé přivítali osmičku přihlášených týmů, kdy 
šestice jich byla ze Slovenska a po jednom pak z Čech a Polska. 
Ropičtí v základní skupině ani jednou neprohráli, když všechny 
své soupeře udolali ve dvou setech. „Neprohráli jsme ani v semi-
finále, a opět to bylo po dvou vyhraných setech,“ svěřil se 
František Folwarczný. Finále se odehrálo v bouřlivé, ale sportovní 
atmosféře. „Místní diváci vytvořili opravdu hlučnou kulisu. Nám 
se podařilo vyhrát i poslední turnajové utkání, čímž jsme dokázali 
obhájit loňské prvenství. Velké díky patří všem mým spoluhrá-
čům za předvedenou hru a zvláště pak panu Hamrozimu za 
zorganizování naší účasti na turnaji,“ dodal ještě Folwarczný. 

Pszczolka Karel

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.

Stavba roku 2013

Dne 12. června 2014 byly v Ostravě slavnostně vyhlášeny 
výsledky soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje. 
Vítězem v kategorii rodinné bydlení se staly rodinné domy 
Benešových v lokalitě Za lesem.  Hodnocení odborné poroty: 
„Odvážný koncept vícegeneračního bydlení ve zcela 
soudobém pojetí…“
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Mateřské centrum Pomněnka, o.s. Od jara jsme v Pomněnce provozovali Montessori vyuku pro 
malé děti. Pomůcky dětem pomáhají procvičovat koncentraci, 
trpělivost i jemnou motoriku. Děti si práci s pomůckami rychle 
oblíbili a každé setkání začínáme s Montessori.

Den v Pomněnce: 

práce s Montessori 9:00 - 9:45
čtení a ohlížení knih v knihovně   9:45 - 10:00
hraní si v herně 10:00 - 10:30
svačinka 10:30 - 10:45
tvoření s maminkou 10:45 - 11:00
cvičení a zpívání 11:00 - 11:30

Markéta Balážová



Z důvodu havárie je Obecní úřad obce Ropice od 30.6.2014 přemístěn do víceúčelové budovy u silnice I/11, 

číslo popisné 142. Prostory pro styk s občany jsou umístěny v 1. patře vedle knihovny.“

Veškeré škody na majetku obce budou hrazeny z pojistky.

Tisk: T-PRINT, s.r.o. Třinec - náklad 450 ks – MK CR E 12279
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Nová budova OÚ

Fotografie z havárie úřadu

Komplexní pozemkové úpravy Ropice

Informace pro vlastníky pozemků, jejichž pozemky se 
nacházejí v obvodu pozemkových úprav.

V průběhu měsíce června 2014 vydá Státní pozemkový 
úřad, Pobočka Frýdek-Místek (dále jen „pozemkový úřad“) 
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav pro 
Komplexní pozemkové úpravy Ropice, které bude účastní-
kům řízení doručeno do vlastních rukou.

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí projekční firma 
První zeměměřická, a.s., Podivín zpracuje v obvodu pozem-
kových úprav dle schváleného návrhu digitální katastrální 
mapu a přílohy k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, o zřízení a zrušení věcných břemen 
a o určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona (dále 
jen „rozhodnutí o výměně vlastnických práv“). Toto druhé 
rozhodnutí bude zapsáno do katastru nemovitostí.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických 
práv v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech …, 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí pozemkový úřad vytyčení 
a označení nově navržených pozemků v terénu dle potřeb 
vlastníků. Předpokládaný termín vytyčení je 1. pololetí 2015. 
Upozorňujeme, že vytyčení vlastnických hranic navržených 
pozemků nelze hradit z prostředků státu opakovaně, a proto je 
na vlastníkovi, aby zvážil, případně se dohodl s nájemcem 
svých pozemků, zda je vhodné vytyčit hranice pozemků nyní 
nebo v budoucnosti (např. až dá uživateli pozemků výpověď 
z nájmu). Formulář „Žádost o vytyčení hranic navržených 
pozemků“ bude vložen do obálky společně s rozhodnutím 
o schválení návrhu pozemkových úprav.

Za Státní pozemkový úřad, Pobočku Frýdek-Místek  

Ing. Poledníková Květoslava
tel. 558 442 554
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