
ZPRAVODAJ
Obce Ropice červen 2018

Vážení spoluobčané,

již tradičně jsme pro Vás připravili ohlédnutí za půlročním 
děním v naší obci a přehled připravovaných akcí. 

Již od podzimu loňského roku jste mohli zaregistrovat změnu 
v nájemci naší restaurace U Parduby. Nový nájemce, jeho změny 
interiéru, nabídka a skladba jídelníčku pozitivně ovlivnily náš 
vesnický život a rovněž přilákaly další návštěvníky do naší obce. 

Na počátku jara obec rozdala zaevidovaným zájemcům 
celkem 200 ks kompostérů. Na jejich pořízení získala obec ve 
spolupráci s Mikroregionem obcí Povodí Stonávky 85 % dotaci 
z Fondu soudržnosti OP Životní prostředí Evropské unie. 

V květnu a červnu probíhala výstavba nového vodovodního 
řádu napojeného na vodovodní řád v části Třinec-Nebory. Na 
jeho realizaci obec získala dotaci z Moravskoslezkého kraje.

V souladu se Strategickým plánem obce jsme dokončili 
rekonstrukci historické budovy obecního úřadu. V této budově se 
nacházela první budova školy v obci, kterou pro děti farníků 
nechala postavit hraběnka Gabriela Cselsta před 210 lety. 

Jako každým rokem došlo k opravě výtluků a na letní 
prázdniny je připravena oprava komunikace Oblaski od sjezdu z 
hlavní silnice od Nebor směrem ke skládce Neboranka.

V zahradě mateřské školy jsou postupně inovovány staré herní 
prvky za prvky z akátového dřeva. Letos se děti dočkaly nového 
altánku a přibylo i pérovací hnízdo. V době letních prázdnin 
proběhne v mateřské škole rekonstrukce elektrorozvodů. 

V měsíci  květnu nás všechny šokovalo kácení lesů ve svahu 
podél Ropičanky směrem na Střítěž a naproti zámku, které jsou ve 
správě Lesů ČR. Zahájení těžby nebylo obci předem oznámeno 
a ze zákona ani být nemuselo. Ihned po zjištění zahájení kácení 
jsme vyvolali jednání s Lesy ČR  a vysoutěženou firmou, která 
provádí těžbu. Problematika a další strategie byla projednána na 
zasedání zastupitelstva obce. Byla požádána Česká inspekce 
životního prostředí o prošetření legálnosti těžby. Kontrola 
konstatovala, že nedošlo k porušení lesního zákona a vše je 
v souladu s lesním hospodářským plánem. Obec svůj boj nevzdala 
a požádala státní správu lesů o intervenci za celý region na 
Generálním ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové. (Celé znění 
zápisu z kontroly České inspekce životního prostředí si můžete 
přečíst na internetových stránkách obce www.ropice.cz v sekci 
informace OÚ). 

A teď k věcem pozitivním a příjemnějším. Obec byla úspěšná 
v žádosti o dotaci ve výzvě MAS Pobeskydí – IROP s projektem 
„Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice-
Nebory”. Dle projektu je realizace naplánována na příští rok 
a dotace pokryje 95 % uznatelných nákladů na realizaci. Realizační 
cena vzejde z výběrového řízení.

Z připravovaných akcí je to dále chybějících cca 100m 
chodníku podél silnice I/68  Nebory-Ropice Za lesem. K dané 
stavební akci je podána žádost o stavební povolení a realizace je 
plánována v přištím roce.

V červnu jsme získali stavební povolení na „Úpravy 
prodejního stánku v parku”. Vzhledem k vysokým nákladům 
vyčísleným projektantem, nebudeme realizovat rekonstrukci v 
plném rozsahu, ale budeme hledat úsporná opatření a dotační 
titul na realizaci.

Chtěla bych touto formou poděkovat těm vlastníkům 
pozemků v obci, kteří umožnili na svých parcelách realizaci 

Slovo úvodem
stavebních akcí obce i těm, kteří své pozemky obci darovali nebo 
prodali. Jedná se o výstavbu vodovodů, chodníků, parkovišť 
a místních komunikací. Bez jejich vstřícnosti bychom stavební 
povolení nevyřídili a  ani nic nepostavili.

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 v extrémních letních podmínkách plnit 
pracovní úkoly. 

Mgr. Uršula Waniová, starostka obce

Upozornění
Dle informace Inženýrských a dopravních staveb Olomouc 

a.s. se bude od 17.7. do 6.8.2018 opravovat železniční most nad 
místní komunikací do centra obce. Průjezd bude zněmožněn 
pouze v době montáže a demontáže mostní konstrukce. V celém 
období bude probíhat výluka na železniční trati. 

Zájezd pro seniory
Ve středu 29.8.2018 se uskuteční tradiční zájezd pro naše 

seniory. V letošním roce navštívíme výrobnu Marlenka ve 
Frýdku-Místku, pivovar Koníček ve Vojkovicích a obec Čeladnou.

Zájemce prosíme o nahlášení účasti paní Wałachové na obecní 
úřad, a to do 15.8.2018. 

(tel.: 558 735 165, e-mail: kristina.walachova@ropice.cz)

Poděkování
Dne 4.5.2018 proběhla v družební obci Jaworze tradiční 

„Majówka”. V letošním roce nás na této akci reprezentovaly 
Mažoretky  Sarra. Chtěla bych touto formou poděkovat všem 
účinkujícím a vedoucím kroužku za vzornou reprezentaci obce 
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Členové kulturní komise navštívili naše spoluobčany, aby jim 
poblahopřáli k jejich výročí narozenin.
97 let oslavila pí Bolková Eva a je nejstarší občankou Ropice
91 let – pí Blaníková Anna
85 let – p. Halama Isidor, 

pí Orszuliková Štěpánka
pí Macurová Jana
p. Walach Jan

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

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

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

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

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

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

S přáním krásného a prosluněného léta přeje za kulturní 
komisi

Ludmila Haltofová

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

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

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

Ropice v zahraničí. Zárověň děkuji rodičům vystupujících dětí za 
vzornou spolupráci, vstřícnost a ochotu při zajišťování výjezdu. 

V tomto roce jsme byli poblahopřát našim občanům k jejich 
životním jubileím. U příležitosti 80 let jsme navštívili 4 občany, 85 
let oslavily 2 občanky, krásných 90 let jsme slavily s 2 jubilantkami, 
a také jsme byli navštívit i oslavenkyni ve věku 93 let a oslavence ve 
věku 95 let.

Letos naše nejstarší občanka Ropice oslavila 101 let. Jsme rádi, 
že je stále vitální a plná života. Doufáme, že oslavíme i 102 let.

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

Dne 25. 3. 2018 jsme uspořádali velikonoční výstavu v sále 

Zpráva o činnosti kulturní a sociální komise 
za I. pololetí  2018

v restauraci U Parduby, kde byly pro návštěvníky připraveny 
ukázky z tvorby velikonočních ozdob a zároveň byly tyto věci ke 
koupi. I letos byla hojná účast.

Na den učitelů jsme navštívili základní a mateřskou školu 
a také bývalé učitelky, které jsou již v důchodu. Všem jsme předali 
kytičku.

Dne 25. 4. 2018 proběhlo vítání občánku na obecním úřadě. 
Paní starostka přivítala 21 nových občánků Ropice. Rodiče se 
zapsali do pamětní knihy a miminka dostala drobný dáreček.

Jako každoročně bylo na Den dětí uspořádaná akce, kde byl 
zajištěn skákací hrad pro všechny děti ze základních i mateřských 
škol. Pro děti bylo nachystáno malé občerstvení, které zajisté 
potěšilo.

Na konci školního roku se rozloučíme s 22 dětmi z 5. třídy 
a přivítáme 20 nových prvňáčků. 

Od 25. 5. vešla v platnost směrnice EU, která nám nepovoluje 
zveřejňovat jména občanů, a proto jsme neuvedli jména u ju-
bilantů.

Za kulturní komisi přeji příjemné a ničím nerušené léto.
Ludmila Haltofová 

Zamyšlení při pohledu na les
Byly doby, kdy všechno kolem nás mělo svého vlastníka 

a podle toho, jaký byl hospodář, jeho majetek vypadal. Smůlu 
měla naše společnost, že různými revolucemi byl vztah k tomu, 
co naši předci po generace spravovali, užívali a ve většině případů 
zvelebovali, že to bylo zpřetrháno. Po generace se tady kolem nás 
utvářela krajina, jejíž součásti byly lesy, které poskytovaly 
vlastníkům surovinu na stavby, otop, chránily území, která nebylo 
možno zemědělsky využívat před erozí, poskytovaly kryt zvěři, 
vytvářely větrolamy, dotvářely krajinu. 

Největším vlastníkem lesů byl do roku 1945 Herman 
Künburg-Spens, vlastník Ropického panství. Jeho rod většinu lesů 
zakládal a následně pěstoval. Tzv. Benešovými dekrety byl majetek 
rodu zkonfiskován a „přídělovými listinami“ určen do majetku 
obce. Bohužel iniciativou „Pasteveckého družstva Jeseník“, bylo 
rozhodnutí změněno a to tak, že lesy, které navazovaly na 
pozemky pasteveckým družstvem užívané,  byly po dobu trvání 
Pasteveckého družstva převedeny do majetku státu - Státních lesů 
(dnes je obhospodařuje s.p. Lesy ČR, lesní správa Ostrava). Po 
roce 1948 byl stav takový, že lesy na území Ropice spravovaly 
Severomoravské státní lesy a to do roku 1992, kdy došlo k deli-
mitaci majetku na základě privatizačních projektů a lesní majetek 
přešel na Lesy ČR s.p. Tento stav se upravil v roce 2001, kdy byl 
přijat zákon, který umožnil obcím, kterým byly konfiskované lesy 
přídělovými listinami určeny a nikdy de facto vydány nebyly, 
požádat o jejich vydání. Toho jsme využili, bohužel se nám 
podařilo získat pouze část, která nebyla omezena dodatkem 
přídělové listiny. Do majetku obce přešlo více jak 50 ha lesa. 



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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O zbylou část jsme žádali, ale vyžadovalo by to složitý soudní spor 
o určení vlastnictví s návratem do doby, kdy Pastevecké družstvo 
zaniklo. Soudní spor s nejasným výsledkem.

Nikoho z nás nenapadlo, že státní podnik, presentovaný 
vedením lesní správy Ostrava, bude k majetku, který mu byl 
svěřen a který je součástí obce, chovat tak, jak se v poslední době 
chová. Celý můj profesní život jsem se nejenom učil, ale na řadě 
přednášek se snažil i dětem ZŠ vštěpovat, že les má celou řadu 
funkcí, zvlášť les příměstský - funkce ekologické stability, funkce 
půdoochranné, vytváření větrolamů k ochraně půdy proti větrné 
erozi, tvořit krajinu produkovat kyslík, zadržovat v půdě vodu ze 
srážek. Neodmyslitelnou a v příměstských lesích zvlášť funkce 
rekreační. Nemusí to být park, ale místo, kde se mohu projít, 
odpočinout si a načerpat potřebnou rovnováhu. Ale zároveň 
vzdělávat novou generaci.

Kdybychom takto hospodařili v minulosti, měli bychom po-
řádné problémy. Dnes nejenom že zodpovědní pracovníci lesů 
nerespektují jakékoliv zásady lesnického hospodaření, znají jen 
Lesní hospodářský plán a výnosy, které si sami naplánovali. 
Zároveň mě překvapují orgány, které by měly rovnováhu 
v oblastech s významnou koncentrací lidí chránit, že před 
problémy strkají hlavu do písku. Je to dnes jednoduché. Těch 
různých zákonů, vyhlášek, prováděcích směrnic, úřadů s pravo-
mocemi, ale bez zodpovědnosti. Vždy se najde někdo, na koho se 
jde vymluvit, případně papír, za který se schovám, když předtím 
dobře schovám ten, který by mohl pomoci situaci lesa vyřešit. Jen 
abychom se nemuseli angažovat.

Něco z minula: když jsme tvořili a projednávali jeden 
z územních plánů, byly tvrdé diskuze a spousta argumentace, proč 
třeba nepovolit zástavbu v proluce mezi baráky – Narušení 

krajinného rázu. Diskuse a argumentace byla potřebná a nic proti 
ní nemám. Výsledkem byl snesitelný kompromis

Výstavba druhé devítky golfového areálu. Zákaz odstranění pár 
ks vrb v místě přechodu přes Statkový potok. Hrozba pokut 
a trestních oznámení. 

Dnes někdo rozhodne o tvrdém zásahu do krajiny v době 
hnízdění ptáků a vyvádění mláďat, kácí listnáče plošně místo 
v zimě v období vegetačního klidu v měsíci květnu, červnu,

kdy jsou kmeny plné mízy, stromy jsou jednou tak těžké a při 
pádu ničí všechno, co by mělo zůstat. Místo výběrného způsobu 
vytváří holoseče, které následně s velkými náklady nejenom bude 
zalesňovat, ale i chránit. 

Bylo by toho hodně, co by se dalo o této kauze napsat. Možná 
že jsem sám, komu to, co se v obci děje leží na srdci. S tím jsme 
obec v roce 1999 v referendu osamostatňovali- rozhodovat o tom 
co se obce dotýká lidmi, kteří tady žijí a pro lidi, kteří tady žijí.

Je to skoro dvacet let. Nemám důvod smýšlet jinak.
Pane Hermane, omlouvám se Vám, že majetek, který na 

území obce Ropice po Vás zůstal, ne vždy umíme ochránit, třeba 
pro naše děti. Mám však naději, že lidé, kterým není jedno, jak 
obec žije, a jak vypadá tady jsou a vždy budou.

Kauza „les“ nekončí. Bude třeba změnit taktiku.
Nejsem odborník na lesnictví. Pouze v tomto prostředí pracuji 

37 let a les je pro mě vším.
Zdraví Vás všechny Jan Bazgier.

Takto získané dřevo lze použít na štěpku, nebo na palivo

Celkový pohled na les nad Ropičankou po provedené těžbě

Pohled na odlesněný svah nad Vělopolkou.

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

V letošním školním roce navštěvovalo naše školy 90 žáků. Z toho 
61 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 vyzna-
menáním. 22 žáků z naší školy vychází. Děti odcházejí do 
spádových škol v Třinci, Českém Těšíně a Hnojníku, dva žáci 
přecházejí na gymnázium do Českého Těšína.

Do prvních tříd nastoupí pravděpodobně 17 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 



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

                                  Petr Niemczyk

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

          Diana Murínová
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Kalamita v roce 2012

Ilustrační foto:

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

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 zaměstnancům za svědomitou a nelehkou 
práci.

I v letošním školním roce se naše škola opět zapojila do 
projektu Ovoce do škol. Děti dostávají zdarma ovocné nebo 
zeleninové svačinky, které jsou dotovány Evropskou unií. 
Svačinky dětem chutnají a jsou zpestřením dětského jídelníčku. 
Dále byly evropské dotace rozšířeny o pravidelné mléčné svačinky, 
které jsou rovněž dotovány a dětem podávány zdarma.

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

Ráda bych rovněž poděkovala všem rodičům, SRPŠ 
a Macierzi Szkolnej za pomoc při organizování akcí škol a fi-
nanční 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 hřišti, 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  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

Dramatický kroužek
Letošní novinkou na naší škole je dramatický kroužek. Na 

kroužek pravidelně dochází 15 dětí. Učí se zde správně artikulov-
at, vyjadřovat se jak slovně, tak hrou, nebo základní pojmy pro 
divadlo. V kroužku hrají děti hry různého charakteru zaměřené 
především na všechny oblasti, které potřebují děti v tomto věku 
rozvíjet. První divadelní činností, kterou kroužek vykázal, bylo 

vánoční představení „Betlém“. Dramatický kroužek se pak 27. 4. 
zúčastnil Srazu divadelníků v ZŠ Třanovice. Děti měly možnost 
podívat se na divadla jiných škol a také ostatním školám ukázat 
představení, které si připravily. Toto představení s názvem 
,,Nejčastější věty našich maminek“ pak také kroužek předvedl 
rodičům k příležitosti dne matek.

Beata Nikodemová

Sportovní odpoledne
pro rodiče s dětmi v Ropici

Dne 20. 4. 2018 se konal již 2. ročník sportovního odpoledne 
pro rodiče s dětmi. Tuto událost organizoval školní parlament 
a školní družina v úzké spolupráci s firmou Nehlsen Třinec s.r.o, 
která škole poskytla sponzorské dary a ukázku speciálního 
popelářského vozu. Zatímco poprvé bylo účelem této akce vydělat 
co největší částku pro organizaci Helppes, letos se akce zaměřo-
vala na ekologii.  Součástí odpoledne pak byly sportovní disciplíny 
různého charakteru. Rodiče si mohli spolu s dětmi vyzkoušet 

vzájemnou spolupráci při aktivitách, jako byla například jízda v 
popelnici, rychlotřídění, ekologický kvíz nebo popelářská dráha. 
Součástí akce pak bylo také vyhlášení výtvarné soutěže ,,nejlepší 
popelářský vůz“, společné zašpinění popelnice bioodpadem a 
následná ukázka mytí těchto nádob speciálním vozem.  

Beata Nikodemová

Z życia naszej szkoły
Przyrodnicze skarby Cieszyna są niewyczerpane. Razem 

z naszymi dziećmi odkrywamy ciągle na nowo ich uroki. 
Corocznie wiosną wybieramy się do Rezerwatu Przyrodniczego 
Lasek Miejski nad Puńcówką, żeby podziwiać piękno przyrody 
oraz rozpoznawać roślinki runa leśnego włącznie z ozdobą 
rezerwatu, którą jest, naturalnie, cieszynianka wiosenna. Na 
początku naszej wycieczki każdy uczeń otrzymał kartonik 
z obrazkiem rośliny i jej nazwą. Spacerując leśnymi alejkami, 
dzieci miały za zadanie odnaleźć „swój“ kwiat. Na zajęciach 
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szkolnych następnie malowaliśmy zaobserwowane roślinki 
i zwierzęta, między innymi złoć żółtą, miodunkę ćmę, zawilec 
żółty, drozda, dzięcioła, kaczkę krzyżówkę, wiewiórkę... Wracając 
z wycieczki nasze wrażenia wzbogaciły „bajkowe“ lody i rurki 
z bitą śmietaną!

W marcu zorganizowaliśmy w naszej klasie pokaz mody. 
Dziewczynki przygotowały stroje sportowe i sukienki eleganckie, 
które stylowo i z wdziękiem prezentowały jurorom – naszym 
chłopcom. Odpowiadały na pytania, malowały sukienkę Pani 
Wiosny, śpiewały, recytowały, nie brakło również „czarodziejskich“ 
sztuczek. Całą imprezę klasową potraktowaliśmy jak świetną 
zabawę, podczas której uczyliśmy się umiejętności pozytywnej 
rywalizacji, właściwego zachowania, aktywności i twórczej 
inwencji.

Miesiąc maj w naszej szkole był pod znakiem projektu, który 
nazwaliśmy „Koledzy z różnych kontynentów“. Celem projektu 
było zapoznanie się z życiem rówieśników w wybranych krajach. 
Drugacy zajęli się afrykańską Tanzanią, trzeciacy Japonią, 
czwartacy Meksykiem, piątacy życiem na Grenlandii na podstawie 
lekturki „Anaruk – chłopiec z Grenlandii“. Dzieci miały 
stwierdzić, jak przebiega życie szkolne w danym kraju, jak 
wyglądają domy, zabawy, tradycyjne ubrania i potrawy. I tak na 
przykład dowiedzieliśmy się, że w Japonii dzieci bardzo lubią się 
uczyć, że domy mają tam okna z papieru, że chłopcy i dziewczynki 
mają swoje święto, że chętnie składają origami, a dorośli układają 
ikebany. Piątacy  nauczyli się liczyć za pomocą rąk i nóg, jak 
Eskimosi, a drugacy przekonali się, że z kawałka papieru, fasolek 
i sznurka można zrobić ciekawą zabawkę! W czwartek dnia 31 
maja podsumowaliśmy nasz projekt, każda klasa zapoznała 
pozostałych z ciekawostkami na temat danego kraju, graliśmy gry, 
uczyliśmy się języka suahili oraz zjedliśmy poczęstunek na sposób 
amerykański, tzn. kanapkę z PBJ, tortillę z nadzieniem 
czekoladowym, nachos i to wszystko zapiliśmy oryginalną Coca-
Colą.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka spotkaliśmy się 
z panią nauczycielką Renatą Czader, inicjatorką stowarzyszenia 
rodzin niepełnosprawnych „Nigdy nie jesteś sam“. Pani Renata 
w ciekawy sposób opowiadała o radościach i smutkach dzieci 
niepełnosprawnych, które wywracają życie rodziny do góry 
nogami. Odnieśliśmy niesamowite wrażenia z niezwykle 
emocjonalnego spotkania, pełnego miłości i poświęcenia.

Pomimo tego, iż jesteśmy małą szkołą, nasi uczniowie chętnie 
reprezentują naszą szkołę w różnych konkursach. W konkursie 
Kangur Matematyczny wynik bardzo dobry otrzymał uczeń klasy 
trzeciej Michał Cichy, wyróżnienie otrzymała uczennica klasy 
trzeciej Daniela Čudková i uczennica klasy czwartej Magdalena 
Bubová. W konkursie języka angielskiego Fox wynik dobry 
otrzymała uczennica klasy czwartej Andrea Brozda oraz dwie 
uczennice klasy piątej Anna Revendová i Johanka Szkutová. 
Uczennica klasy czwartej Magdalena Bubová zdobyła trzecie 
miejsce w konkursie plastycznym w Ligotce Kameralnej. 
Uczennica klasy trzeciej Dorota Grzegorz zdobyła 5. miejsce 
w rzucie piłeczką oraz 6. miejsce w skoku w dal w Igrzyskach 
Lekkoatletycznych Uczniów Polskich Szkół Podstawowych w RC, 
a jej siostra uczennica klasy piątej Natalia zdobyła 4. miejsce 
w biegu na 50 m. Naszym uczniom gratulujemy i dziękujemy za 
reprezentację szkoły.

Bardzo ciekawie i szybko przeleciał nam czas nauki, a teraz 
cieszymy się na wakacyjny odpoczynek. Serdeczne podziękowania 
należą się wszystkim, z którymi w ciągu roku szkolnego 
współpracowaliśmy – naszym Rodzicom, przedstawicielom 
Gminy i PZKO oraz Dyrekcji naszej szkoły. Wszystkim 
Czytelnikom życzymy udanego letniego wypoczynku!

Lidia Rucka

Cesta kolem světa - 2. pololetí
Druhé pololetí školního roku jsme zahájili putováním po Asii. 

Blíže jsme poznali pandy velké, koně převalského, slona indick-
ého, oslavili jsme společně čínský nový rok, naučili se používat 
jídelní hůlky. V Asii jsme zůstali i během ZOH v PyeongChangu 
a společně fandili nejen českým sportovcům. Teď už všichni víme, 
jak vypadají olympijské kruhy, v jednotlivých sportovních 
disciplínách se vyznáme stejně dobře, jako naši sportovní 
komentátoři.

Z Asie je to jen skok, klokaní skok, do Austrálie. Ptakopysk, 
ježura, koala, emu a jiná australská zvířata jsou už naši kamarádi. 
Po vzoru domorodých obyvatel – aboriginců – jsme si vyrobili 
bumerangy, potápěli se u velkého bariérového útesu a navštívili 
Sydney Opera House.

Celé naše roční putování nyní končíme v Africe. Poznáváme 
život domorodých kmenů, způsob oblékání a bydlení, africké 
umění. Učíme se zajímavosti o afrických zvířatech. A tak už třeba 
víme, že chameleon mění svoji barvu podle nálady a setkání 
s hrochem je pro člověka více nebezpečné než například se lvem.

Nedílnou součástí ŠD je i „Soutěž s panem Popelou“. 
V dubnovém kole jsme společně nasbírali 1565 kg starého papíru. 
Všem, kteří se účastnili, děkujeme za ochotu a vytrvalost. Žádný 
účastník nezůstal bez odměny.

Školní parlament a školní družina společně uspořádali dne 
20. dubna sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi. Akce byla 

Pandí den



6 Zpravodaj obce Ropice

zaměřená na ekologickou výchovu. Soutěžilo se např. v jízdě 
v popelnicích, v rychlotřídění, ekologickém kvízu. Součástí 
odpoledne bylo i vyhlášení výtvarné soutěže o nejkrásnější 
popelářské auto. Děkujeme firmě Nehlsen Třinec za spolupráci. 

Školní družina se letos poprvé účastnila ropické velikonoční 
výstavy. Pro návštěvníky jsme si připravili malé dílničky: zdobení 
medových perníčků, šití roztomilého zajíčka a prodej velikonoč-
ních dekorací.

V březnu, měsíci čtenářů, jsme si napsali a ilustrovali vlastní 
knížky, vyrobili záložky. Každý měl za úkol donést knížku, kterou 
právě čte (nebo která je jeho nejoblíbenější) a před celým 
oddělením o ni vypravovat. A že knížky jsou opravdu naši 
kamarádi dokládá i to, že prvňáci už mají ve svém čtenářském 
deníčku více než 15 knížek. Čteme každý den po obědě!

Našim maminkám jsme ke květnovému svátku vyzdobili 
hrníčky, napekli sušenky a vyrobili přáníčka.

V kočičím týdnu si prvňáci nově vyzdobili třídu kočičkami 
s 3D kroucenými ocásky, upekli si sladké cukroví ve tvaru 
kočičích hlav, vybarvili kočičí relaxační omalovánku a po obědě 
četli knížku o zatoulaném koťátku.

Závěrem chci poděkovat všem vedoucích zájmových kroužků 
za jejich čas věnovaný žákům, sportovní komisi za medaile, paní 
ředitelce, rodičům a všem zaměstnancům školy za spolupráci 
a v příštím školním roce na shledanou. Krásné prázdniny!

Vychovatelky ŠD 

Soutěž o nejkrásnější popelářský vůz

Velikonoční dílničky

Mateřská škola
Prázdniny... Toto kouzelné slovíčko již nějaký čas koluje mezi 

dětmi ve školce. A nejen mezi nimi. Už zbývá jen krátký čas 
a nastane období ranního nevstávání, dovolených, výletů, sluníčka 
a krásných zážitků. Možná si děti ve volných prázdninových 
chvílích vzpomenou i na zážitky, které prožily ve druhém pololetí  
"školkové" docházky.

Třeba si vzpomenou na to, jak si na začátku nového roku užili 

spoustu legrace a dovádění v krásné masce na Karnevale. Před-
školáci jistě v letních dnech zužitkují své nabyté dovednosti z pla-
veckého výcviku na bazéně v Třinci. Dovednosti, které se v lednu 
naučily děti na lyžařské školičce v Bukovci, budou sice muset 
počkat na využití zase až o zimních prázdninách, jsme si ale jistí, 
že určitě nepřijdou na zmar. V zimě děti kromě plavání a lyžování 
trénovaly i jiné sporty. Když nás zrovna netrápila inverze a bláto, 
mohli jsme oprášit kluzáky, boby, lopaty a sjížděli jsme z kopce 
a jezdili po zahradě. Mezi zimní sporty patří i stavění sněhuláka 
a koulovaná, které jsme samozřejmě také vyzkoušeli.

Děti by si také mohly vzpomenout na výlet, který jsme 
podnikli na začátku jara. Vydali jsme se autobusem do obce Horka 
nad Moravou do ekologického centra Sluňákov. Tam jsme se sez-
námili s hlodavcem jménem bobr. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací o jeho životě, naučili jsme se bobří 
básničku, zahráli jsme si hry, a také jsme měli možnost projít se 
v prostředí, ve kterém se bobři vyskytují. Se zájmem jsme si 
prohlíželi okousané stromy, bobří klouzačky a obrovskou 
hromadu dřeva v rybníce - bobří hráz. 

Období velikonoc bylo také plné zážitků. Motýlci si spolu 
s rodiči vyrobili na dílničkách drobné velikonoční dekorace, 
všechny děti se seznámily s postupem pletení pomlázky, na 
výpravách jsme obdivovali velikonoční výzdobu domů, poznávali 
jsme květiny probouzející se po zimním spánku.

A protože výletů není nikdy dost, zorganizovali jsme o jed-
nom dubnovém víkendu výlet na turistickou chatu Kamenitý. 
Spolu s rodiči mohou děti vzpomínat na to, jak jsme se z Košařis-
ek vydali na pěknou procházku, pozorovali velké mraveniště, na 
chatě si dali něco dobrého k obědu, opálili jsme se a šťastně došli 
zpět k autům. V dubnu jsme také oslavovali knihy, a proto jsme 
ozvláštnili čtení pohádek před odpočíváním. Děti poslouchaly 
napínavé příběhy čtené rodiči, prarodiči, tetičkami a také našimi 
páťáky. A protože naši šikovní rodiče umí nejen číst, ale také 
pracovat, zapojili se i do naší brigády na zahradě, kde jsme 
upravovali nový záhon na bylinky. 

 Měsíc květen patří k jednomu z nejkrásnějších měsíců v roce. 
Naše maminky v něm slaví svátek. Děti z obou oddělení MŠ si 
pro maminky připravily besídku a drobná překvapení. Maminky 
Broučků si navíc po besídce mohly vyrobit na dílničkách šperky, 
aby byly ještě krásnější. Snad tyto chvíle budou nezapomenutelné 
nejen pro děti, ale také pro jejich maminky. 



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 
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Mateřská škola na knihovnické lekci

Najlepsi ropiccy czytelnicy

A na co by mohly ještě děti vzpomínat? Určitě na naše 
výpravy. Na to, jak se touláme Ropicí, poznáváme broučky i jiná 
zvířata, pojmenováváme rostliny, sbíráme kopřivy na kopřivový 
sirup, učíme se pečovat o přírodu, seznamujeme se s místy, kde 
bydlí naši kamarádi. A protože už máme trénované nožky, mohli 
jsme se vydat na dlouhou výpravu za včelami. Došli jsme až 
k panu Hlawiczkovi, kde jsme se oblékli do ochranných obleků 
a šli jsme se seznamovat se životem včel v úlu. Na zpáteční cestu 
jsme se posilnili medem a pospíchali do školky na oběd.

Také rodičům mohla během roku v paměti utkvět nějaká 
užitečná vzpomínka či informace. Navštěvovali totiž přednášky, 
které jsme pro ně zorganizovali. Všechny byly velmi zajímavé 
a přínosné. I pro děti jsme připravili hravou přednášku na téma 
"Zdraví", na které si ukázaly jak zdravě jíst a jak je pro nás všechny 
důležitý pohyb. A kdyby se náhodou některému z dětí během 
volných dnů přihodil nějaký úraz, už vědí, že návštěvy nemocnice 
není třeba se bát. Navštívily totiž nemocnici na Sosně, spolu se 
sestřičkami si  prohlédly dětské oddělení a seznámily se s někte-
rými lékařskými pomůckami.

Pololetí rychle utíká a my si s dětmi už jen užijeme oslavu dne 
dětí, dopilujeme tanečky na Radovánky, zajedeme na školní výlet 
do výukového centra URSUS v Dolní Lomné, rozloučíme se 
s předškoláky a můžeme přivítat ty očekávané prázdniny. 

 Krásné slunečné dny přejí učitelky z ČMŠ Ropice. :)

Kolorowe lato
Kolorowe lato, lato kolorowa piosenka festynowa do tańca 

gotowa...
Dni w przedszkolu mijają bardzo szybko. Od ostatnich 

odwiedzin Mikołaja tyle już minęło czasu, i nadszedła pora 
podsumować działalność naszego przedszkola. 

W styczniu świętowaliśmy karnawałowo. Karnawał tym razem 
na inny sposób poprowadzili animatorzy z Trzanowic w temacie 
gorolskich zabaw tanecznych, do których włączali jak dzieci tak 
i rodziców.  Według słów rodziców i dzieci zabawa była bardzo 
udana.

Pod koniec lutego obchodziliśmy święto babci i dziadka. 
Zawsze staramy się, żeby było miło i wesoło. Liczne grono babć 
i dziadków, rodziców, krewnych nas bardzo mile zaskoczyła. 
Cieszy nas udział rodziny na takich naszych wspólnych akcjach, 
przy których niektórzy zawspominają na lata przedszkolne albo 
mają możliwość spotkać dawnych znajomych i pogawędzić. 

W kwietniu w naszym przedszkolu zaprosiliśmy mamusie do 
spotkania ,,Warzywkowego“. Kryteriem tego spotkania było 
przynieść coś przygotowanego z danego warzywka lub owoca. 
Chodzi by dzieci widziały i zapoznały się z różnymi potrawami 
przygotowanych z tych owoców lub warzyw. A do wyboru było 
dużo, nawet panie były zaskoczone z takich smakołyków. 
Różnorodność nie miała granic. Nasze mamy poprostu chętnie 
współpracują, i za to im dziękujemy. 

W maju przebiegł coroczny Dzień rodziny. Program tymrazem 
odbył się w szkole. Panie z drużyny wraz z dziećmi z piątej klasy 

dla reszty dzieci przygotowały  różne zajęcia w sali gimnastycznej. 
A poczęstunek w formie pikniku odbył się w jadalni ze względu na 
nie dobrą pogodę.

W tym roku szkolnym zostaliśmy zaproszeni na Dzień 
Oszeldy do Nieborów. Występ dzieci był udany i można było mile 
spędzić popołudnie.  Dziękujemy bardzo wszystkim rodzicom za 
współpracę, za to że byli chętni przywieść dzieci i zostać z nami. 

Na jajecznicę w ty, roku zostaliśmy zaproszeni do państwa 
Bonczków. Bardzo nam się podobało za co dziękujemy.

Podziękowania za współpracę z naszym przedszkolem należą 
się jak najbardziej pani dyrektor naszej placówki, zastępcom gminy 
w Ropicy, członkom PZKO w Ropicy i naszym kochanym 
rodzicóm. Bo chociaż czasami mamy jakieś wymagania, prośby,  to 
na naszych rodziców można zawsze liczyć.  Dziękujemy.

 Pod koniec roku nas jeszcze czeka Festyn szkolny, wycieczka 
do Dolnej Łomnej do centrum ekologicznego Ursus i pożegnanie 
starszaka. Rok szkolny tak szybko minął i znów będzie się trzeba 
rozstać z niektórymi starszakami. Życzymy im dużo powodzenia 
w dalszym etapie życia. 

A wszystkim dzieciom życzymy spędzenia pogonych, ciepłych, 
pełnych wrażeń wakacji.

Personel przedszkola...
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Dění v knihovně se odvíjí od požadavků
ź obce - burza knih na Velikonoční výstavě
ź školy a školky – knihovnické lekce, čtení pro děti 

docházející do školní družiny
ź místních organizací – přednášky, výstavky

a také z iniciativy samotné knihovny ve spolupráci
ź s obcí  - Král čtenářů
ź s obcí a školou – „Už jsem čtenář – Kniha pro prvňáčka“
ź s ženami na mateřské dovolené – Setkávání maminek s ma-

lými dětmi
ź s Domem sv. Josefa – celoroční zajištění donášky knih 

A  co se povedlo důležitého v letošním roce?
Proběhlo vyhlášení Krále čtenářů za rok 2017 .
V kategorii dospělých čtenářů kralovala jako každoročně 

Jaroslava Holkupová, mezi dětmi do 8 let – Tobiasz Kaczmarczyk, 
do 12 let – Michael Baláž, mezi mládeži do 15 let – Adélka Rybová.

Nejmladším čtenářem ve sledovaném roce byla Natálie Sofie 
Vranková. Titul Čtenářská rodina si odnesli Jana, Jan a Nela 
Klimánkovi.

Za pravidelné návštěvy knihovny po řadu let byla odměněna  
Anna Kaszperová a získala titul Věrná ropické knihovně. Odměnou 
pro všechny byly knihy, které věnovala Obec Ropice.

Knižní odměna byla poděkováním také dvěma dobrovolnicím 
-  Simoně Legerské za donášku knih klientům Domu sv. Josefa 



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!

a Editě Sládkové za donášku knih do školy včetně jejich 
půjčování.

Uskutečnila se výstava dětských knih na výroční schůzi PZKO 
a burza knih na Velikonoční výstavě organizované obcí, probíhá 
čtvrteční čtení pro děti školní družiny.

Co je to přísloví a jak chápat, co nám sděluje se dozvěděli žáci 
ropických prvních tříd na knihovnické lekci. Ke kontrole 
správného pochopení tématu posloužilo přísloví

„Dům bez knih je dům bez oken“  -  „Dom bez książek to 
dom bez okien“ , tzn., že každá kniha svým dějem před námi 
otevírá pomyslné okno, přes které se díváme. Děti si udělaly 
pohodlí, zavřely oči a zaposlouchaly se do krátkého textu. To, co si 
během čtení představovaly, namalovaly. Výsledek byl fantastický. 
Přijďte se podívat do knihovny. Otevřeno je v pondělí a čtvrtek od 
15:00 do 19:00. Srdečně zvu.

W każdym roku jesienią przebiega na Zaolziu impreza 
nazwana Z książką na walizkach. Imprezą towarzyszącą jest 
konkurs czytelniczy, w którym biorą udział również dzieci 
z Ropicy. W tym roku będą potrzebne następujące książki: 

1-2 klasa Brykczyński, Marcin:12 kolorów
3-5  klasa Czerwińska-Rydel, AnnaMatylda Tajemnica i marzenia

Ryrych, KatarzynaWilczek
6-9 klasa Bąkiewicz, GrażynaOdzyskana niepodległość

Ryrych, KatarzynaTylko dla twoich oczu
Kosmowska, BarbaraSamotni.pl
Kosmowska, BarbaraPozłacana rybka

Książki będzie można w ropickiej bibliotece wypożyczyć. 
Serdecznie zapraszam.

Życzę miłych wakacji.                                    Marie Zientková
Přeji krásné prázdniny                      knihovnice - bibliotekarka

SDH Ropice 
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámila se souhrnem akcí a událostí, 

kterých se zúčastnila výjezdová jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce Ropice v prvním pololetí roku 2018. 

Nový rok jsme započali výroční valnou hromadou, která se 
tradičně datuje k prvnímu pátku nového roku. 

Byly na ní probírány změny, které se uskutečnily v předchozím 
roce a představeny plány, které se budeme snažit uskutečnit v roce 
nadcházejícím.

Co se týče výjezdové činnosti, první výjezd roku 2018 na sebe 
nenechal dlouho čekat. Svoláni jsme byli 26. ledna v 1 hodinu ráno 
k požáru rodinného domu. Další výjezdy nás čekaly až o dva mě-
síce později, a těmi byl požár kamionu u nádraží a o pár dní později 
se vzňaly saze v komíně rodinného domu. Zatím posledním vý-
jezdem prvního pololetí letošního roku byla technická pomoc při 
zvýšené četnosti srážek na začátku června. Jednalo se o uvolňování 
propustků, které byly ucpány větvemi, listím a travním porostem 
z důvodu zvýšené hladiny vodního toku.

Cílem naší jednotky je nejen pomáhat v nouzi a být neustále 
k dispozici, ale hlavně se neustále zdokonalovat v našich znalostech 
v oblasti ochrany obyvatelstva a majetku. Proto neustále absolvu-
jeme pravidelná školení. Kromě školení v rámci jednotky, která 
probíhají vždy jednou za měsíc, se také školíme nad rámec po-
vinného plánu. Letos čtyři členky výjezdové jednotky absolvovaly 
kurz první pomoci, a díky tomu máme v jednotce 4 právoplatné 
zdravotnice.  

Dalším přínosem pro jednotku jsou pořádaná cvičení. Tím 
prvním letošním bylo intenzivní 24 - hodinové cvičení aneb „jarní 
manévry 2018“, které se uskutečnilo na začátku března. Toto cvi-
čení dá každému účastníkovi víc zkušeností než jen suchá teorie na 
školeních. 24 – hodinová cvičení plánuje velitel jednotky vždy 2x 
ročně, a další v pořadí čeká jednotku na podzim. Březnové cvičení 
bylo zaměřeno na techniku různých druhů výjezdů, první pomoc, 
a také na ochranu obyvatelstva v případě nenadálých hromadných 
událostí, jakými mohou být povodně nebo chemická havárie. 
V květnu absolvovali členové ještě jedno cvičení, a to přímo s pro-

fesionálními hasiči HZS MSK. Toto cvičení neslo název „Záchrana 
osob na vodní ploše“. Díky tomuto cvičení už víme, jakou zvolit 
taktiku při záchraně tonoucí osoby. 

Věřím, že díky těmto činnostem, které nám pomáhají neustále 
nabírat nové teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti, budeme 
vždy schopni pomáhat při nenadálých událostech, které mohou 
naši obec kdykoliv potkat. 

Za jednotku SDH ROPICE Jana Šturcová

Dobrovolní hasiči z Ropice jsou zde i pro děti
Tak jak to bývá zvykem, tak i u nás v Ropici se místní dobrovol-

ní hasiči starají o organizaci tradičních akcí, jako je hasičská soutěž 
a zábava či hasičský ples. Tento rok jsme se však rozhodli naši 
pozornost věnovat především dětem a rodinám s dětmi.

Jak se nám plnění našeho cíle daří, můžete rozhodnout vy 
sami. Tak třeba na Velikonoční dílničky pro děti dorazil překvapivý 
počet lidí. Netvořily však jen děti, krásné kraslice, velikonoční 
dekorace či pletené pomlázky si zde vyráběli i tatínkové a ma-
minky. Účelem této události bylo si společně připomenout 
všechny krásné tradice a šířit snahy o jejich zachování a přenesení 
na další generace. Všem zúčastněným se také podařilo vytvořit 
uvolněnou atmosféru a zázemí, ve kterém se mohly navzájem 
poznávat místní rodiny a navázat na sebe kontakty. 

Dnem D by se dal nazvat den dětí, kdy jsme se dopoledne 
věnovali dětem ZŠ a MŠ Ropice, odpoledne pak byl připraven 
program pro veřejnost. Dosavadní program pro děti ZŠ byl tento 
rok rozšířen o nově nabyté znalosti z oblasti preventivně výchovné 
činnosti, v této oblasti máme totiž od minulého roku 3 nově 
vyškolené instruktory. Děti tak měly možnost si vyzkoušet eva-
kuaci z budovy a pohyb v zakouřené místnosti. 

Odpolední program přilákal jak děti z Ropice, tak i děti 
z Českého Těšína. Zábavnou formou jsme se dětem snažili předat 
důležité informace. Aby děti získaly sladkou odměnu, bylo třeba, 
aby si prošly 6 stanovišť, na kterých si vyzkoušely: důležitá tele-
fonní čísla a rozhovor s jejich operátorem, sestřelení terčů 
džberovou stříkačkou, sestavení příběhu, jak se zachovat v případě 
zaznění všeobecné výstrahy, děti měly dále možnost sestavit si im-
provizovaný oblek, zabalit si evakuační zavazadlo, vyzkoušet si 
poskytnutí první pomoci či masáž srdce na figuríně k tomu určené. 

Také bychom chtěli využít příležitosti a poděkovat ZŠ Ropice 
za spolupráci na dnu dětí a možnosti uskutečnit vyhlášení hasičské 
soutěže na této škole. Děti z 1. – 3. ročníku měly za úkol nama-
lovat vybavení hasiče, děti 4. a 5. ročníku pak psaly sloh na téma 
proč je práce hasiče důležitá. Soutěže se celkem zúčastnilo 65 dětí, 
všem zúčastněným v soutěži ještě jednou děkujeme, protože 
výtvory byly opravdu krásné a vítězství v soutěži bylo velmi těsné! 
Mezi výherce soutěže mladších ročníků se na 3. místě umístila 
Klárka Trubecká, na 2. místě se umístila Terezka Bromková a na 
1. místě Teo Walica. V soutěži vyšších ročníků se na 3. místě 
umístila Anna Revendová, na 2. místě Adri Drozdová a na 1. místě 
Jakub Wantulok.  Výhercům gratulujeme!

Také velké dík patří sponzorům soutěže, těmi jsou velko-
obchod Benstar, s.r.o. a restaurace U Parduby. 

Nikola Sikorová

TEO WALICA, 1. místo



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.
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Hasič je člověk, který pomáhá lidem a zvířatům v různých nebezpeč-
ných situacích, když je ohrožen jejich život nebo majetek. Hasiči pracují ve 
službě 24 hodin denně. 

Mezi nejčastější práce hasičů patří záchrana osob při dopravních 
nehodách, také často hasí nejrůznější požáry, pomáhají při úniku různých 
nebezpečných látek do vody nebo ovzduší. Zasahují při povodních a po-
máhají se všem dostat do bezpečí. 

Hasič potřebuje ke své práci speciální hasičský oblek a výzbroj. Na 
hlavě má ochrannou přilbu. Používá také dýchací přístroj a hasičskou 
sekeru. Ruce a nohy mu chrání rukavice a boty. Aby hasiči dojeli na místo 
včas, používají speciální hasičské auto s výsuvným žebříkem. 

Sbor dobrovolných hasičů v Ropici byl založen v roce 1910. Hasičská 
zbrojnice je v opravené budově v blízkosti základní školy. Původní 
zastaralé auto nyní vyměnili za novější typ a využívají ho k výjezdům. 
Také reprezentují obec na různých soutěžích a akcích pro děti, které jsou 
velmi úspěšné.

Hasič musí být zdatný a v dobré kondici, aby mohl rychle běhat, šplhat 
a dostat se co nejdříve ke člověku v ohrožení. Další důležitou vlastností je 
nebojácnost, měl by rychle reagovat a umět se rozhodovat. Musí umět spo-
lupracovat s ostatními hasiči a také se nebát výšek. Měl by umět dobře řídit 
auto. Je to důležité povolání.

JAKUB WANTULOK, 1. místo 

Text byl přepsán z původně rukou psaného písma, text byl 
doprovázen řadou obrázků zásahových obleků a hasičského auta. 

Myslivecký Spolek Štítek  Ropice.
Využíváme této příležitosti, abychom Vás nechali nahlédnout do 

činnosti našeho Mysliveckého Spolku Štítek v období 2017/2018. Je 
to už několik let, co jsme psali o naší činnosti a je čas třeba jen 
potvrdit, že to, na co jsme byli v minulosti dále trvá i když s možná 
trochou změn.

Náš spolkový život se odehrává v několika úrovních.
Hlavní činností je myslivost, péče o zvěř, lov a zazvěřování 

honitby ohroženými druhy zvěře. Proto pár čísel a komentářů:  
Hlavní zvěří, která se vyskytuje v honitbě a se kterou se velmi 

často potkáváme, je zvěř srnčí. Početní stavy jsou kolem 100 – 120 
ks, v roce 2017/2018 bylo uloveno na plán 61 ks pouze 21 ks. 
„Úspěšnější“ byly auta a vlaky. To, co jsme zaznamenali i díky Vám, 
kteří nám poskytujete informace o sražených kusech, je víc, než 
ulovíme. Loni to bylo 26 ks, nejvíce na silnici I/11. Rok 2018/2019 
předpokládáme obdobný. Zima byla dlouhá, zvěř je však v dobré 
kondici a budeme mít co dělat, abychom udrželi stavy zvěře na 
max. počtech loňského období. I srnčí umí působit škody, což mi 
jistě mnozí z Vás dají za pravdu.

K drobné zvěři patří zajíci, je jich na našich polích 50-60, což 
jsou normované stavy. Bažantů je méně, než nám předepisuje 
norma. To, co lovíme, jsou uměle odchovaní a vypouštění jedinci 
a loví se jenom kohouti tak, aby poměr kohoutů a slepic byl 
přibližně 1:3-4. Ročně odchováváme a vypouštíme zhruba 30 ks. 
V loňském roce jsme se zapojili do dotačního programu na obnovu 
koroptví v přírodě. Tento projekt byl díky iniciativě Radka 
Czernika rozšířen i na Vělopolí a Střítež. 15.6.2017 byla vyhlášena 
oblast chovu Koroptve polní. Projekt bude trvat 5 let. Někteří 
členové jsou k této aktivitě skeptičtí a to hlavně z důvodu 
přemnožené škodné zvěře a tzv. zvířat škodících myslivosti, což 
jsou zejména kočky. Doufáme, že koroptve budeme v naší přírodě 
opět potkávat.

Už asi šest let se u nás pravidelně objevují jeleni. Je to sice na 
jedné straně lákavé se s nimi u nás potkávat, nejraději bych je u nás 
neviděl. Zejména nové porosty v obecním lese jsou poškozené tak, 
že je bude zapotřebí obnovit. Nezbývá, než intenzivní lov. 
Přemnožená vysoká (jeleni a daňci) jsou obecným problémem.

Další druh zvěře, který se na území drží, a vyvolávají značné 
obavy, jsou divočáci. Zejména rozsáhlé plochy kukuřice jsou pro ně 
lákavé, poskytují jim nejenom kryt, ale zejména obrovské množství 
chutné potravy. Loni jsme ulovili 6 ks, jeden byl usmrcen autem 
a jeden vlakem. Obávám se, že letošní rok se bude situace s jejich 
výskytem opakovat. Prasata sama o sobě nejsou nebezpečná pro 
lidi, hůř může dopadnout střet psa s bachyní, která vodí selata. 
Škody zaznamenali na svých pozemcích golfisté. Pro myslivce 
složitý a časově velmi náročný program.

Dost myslivosti. Naše činnost je spolková a to jsou akce pro 
členy a jejich rodiny, i činnost pro děti škol a ostatní občany.

Smažení vaječiny pro rodinné příslušníky a oslava dne dětí 
a dne matek, 7.10.2017 společný zájezd s  rodinnými příslušníky 
a přáteli myslivosti na loveckém zámku Opočno s největší sbírkou 
loveckých zbraní v ČR  a návštěva Stezky v oblacích na Dolní 
Moravě. Stezka nadchla nejenom děti, ale i starší účastníky zájezdu.

19.5.2017 na myslivecké chatě přednáška pro zhruba 110 dětí 
ZŠ a MŠ spojená s ukázkou  dovednosti loveckých psů, ukázkou 
trofejí a loveckých zbraní. Střelecké soutěže a v neposlední řadě 
„Ples pro přátele a příznivce myslivosti“. K tomu údržba krmných 
a loveckých zařízení, což v brigádnických hodinách představuje 
2.359 brigádnických hodin.

Myslivecký spolek má dnes 16 členů. Jsme rádi, že k dříve 
narozeným členům přibývají i mladí členové, kteří se aktivně 
zapojili do mysliveckých činností. Naše činnost by nebyla, kdyby 
nebyla podporována od našich partnerů, za což jim patří obrovské 
poděkování.

Věříme, že myslivost, myslivci a jimi pořádané akce budou 
nadále součásti našeho vesnického života.

Myslivosti Zdar

Za Myslivecký spolek Štítek Jan Bazgier, myslivecký hospodář.

Dům Sv. Josefa 
V domově Sv. Josefa v Ropici je pořád živo, blíží se čas 

dovolených a my nezahálíme. Trochu zavzpomínáme, co se tento 
rok událo: těsně před Popeleční středou měli klienti našeho 
zařízení svůj Ostatkový bál, kde nám zpestřili program hudbou.

V březnu ke svátku Mezinárodního dne žen přijeli popřát 
všem našim klientkám, ale také i pracovnicím našeho Domova pro 
seniory, hokejisté a členové managementu extraligového hokejové-
ho klubu HC OCELÁŘI TŘINEC. V úvodní řeči předseda správní 
rady přivítal vzácné hosty jakož i všechny zúčastněné klienty a za-
městnance domova. Ředitel Domova pak seznámil hosty s poslá-
ním, cílem a náročnou prací našich pracovníků při péči o naše 
klienty. Z rukou hokejistů všechny přítomné ženy dostaly krásnou 
rudou růži. 

V pátek 23. 3. 2018 od 9. hodiny proběhla tradiční velikonoč-
ní výstava. Pozvání na výstavu přijali hosté ze sociálního odboru 
Města Českého Těšína. Velice potěšeni jsme rovněž mohli uvítat 
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hosty z Domova pro seniory Centra sociálních služeb Českého 
Těšína v čele s ředitelem a vedoucí sociálního útvaru. Návštěvou 
a také vystavovanými výrobky obohatily výstavu také děti z místní 
mateřské a základní školy z Ropice.

Periodický tisk územního samosprávného celku, Vydává: Obec Ropice, neprodejný výtisk.
Tisk: T-PRINT, s.r.o. Třinec - náklad 500 ks – MK CR E 12279

Průzkum zájmu
Zájemce o zapojení se do projektu na vybudování soustavy 

domovních čistíren odpadních vod prosíme o doručení vyplně-
ných předběžných souhlasů na obecní úřad do 31.8.2018. V ob-
lasti, kde se zapojí minimálně 30% ekvivalentních obyvatel, bude 
moci obec požádat o dotaci na realizaci. Formulář „Předběžný 
souhlas s realizací projektu“ je přílohou zpravodaje.

Naši klienti žijí opravdu ak-
tivním životem. Hned druhý den 
po smažení vaječiny v rámci ak-
tivizace se zúčastnili Posezení 
s knížkou. Návštěvou nás poctila 
místní knihovnice z Ropice, která 
přišla mezi naše klienty předčítat 
z připravených knížek. Předčítaly 
se úryvky z knih místního pro-
zaika z Karviné pana Józefa 
Ondrusze. Například z knih 
Cudowny chleb… Den předem, 
klienti pod vedením sociální pracovnice připravovali limonádu 
z černého bezu a rebarboru na koláč, čím chtěli pohostit vzácného 
hosta, paní knihovnici.

V prostorách našeho Domu Sv. Josefa se uskutečnilo dne 
7. června 2018 pravidelné Setkání pracovní skupiny Komu-
nitního plánování města Českého Těšína.

Pátek 8. června byl dnem Turnaje ve stolních hrách dětí Zá-
kladní školy v Neborech pod vedením paní vychovatelky a našich 
klientů. Naši senioři se den předem pod vedením aktivizační 
pracovnice, zúčastnili přípra-
vy a posléze i pečení třešňo-
vého koláče. Děti ze školní 
družiny na oplátku nakreslily 
plakát a vytvořili drobné 
dárečky pro naše klienty, za 
co jím moc děkujeme.

Sociální pracovnice Bc. Šertlerová, Dům Sv. Josefa Ropice



Národní program Životní prostředí

Domovní čistírny odpadních vod 

Výzva č. 17/2017

V rámci Národního programu Životní prostředí může obec 

získat dotaci na vybudování soustavy domovních čistíren 

odpadních vod (DČOV). Podmínkou je, aby se do projektu 

zapojilo min. 30 % trvale bydlících obyvatel (tj. aby bylo 

prostřednictvím DČOV zajištěno čištění odpadních vod od min. 

30 % ekvivalentních obyvatel). V rámci dotace lze financovat 

pořízení a instalaci DČOV, vybudování kanalizace od 

nemovitosti k DČOV, vybudování odkalovací nádrže (v případě 

dobrého stavu je možné využít stávající žumpu/septik), odtok 

vyčištěné vody (vsak/odtok do vodoteče). Výše dotace 80 %, 

žadatelem může být obec nebo dobrovolný svazek obcí. 

Občané nemohou žádat sami (individuálně). K žádosti je nutné 

přiložit souhlas vlastníka nemovitosti/nemovitostí (tj. rodinného 

domu a přilehlých pozemků, které budou trvale dotčeny 

realizací projektu – umístění DČOV, přítok do DČOV, odtok 

z DČOV apod.).

Pro zjištění zájmu o realizaci DČOV prosíme o vyplnění 

předběžného souhlasu.

Více informací:   www.narodniprogramzp.cz



Předběžný souhlas s realizací projektu

Název projektu: Domovní čistírny odpadních vod v obci Ropice
Katastrální území: Ropice

Číslo popisné rodinného domu 
(trvale obydlené zemědělské usedlosti):    ………………………………

Souhlasím s realizací DČOV připojené k výše uvedeným nemovitostem a na 
dotčených pozemcích dle výše uvedeného projektu, a to včetně umožnění prová-
dění nezbytných revizí a kontrol dle podmínek stanovených Výzvou č. 17/2017. 

Dále prohlašuji, že právo nakládat s nemovitostí dotčenou realizací projektu 
v plném rozsahu není omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není 
nařízena exekuce či příkaz k prodeji objektu, ke kterému je napojen předmět 
podpory a tento objekt není předmětem insolvenčního řízení či policejního 
obstavení (blíže viz Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, oddíl čtvrtý -  Zajištění věci dle § 78 a násl.). Zástavy z důvodu hypotéky 
a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu.

V                                    dne
Jméno a Příjmení

(statutárního zástupce)

Vlastník
Omezení

vlastnického
práva

Poznámka

Parcelní číslo
dotčené nemovitosti

(rodinný dům + všechny
dotčené pozemky

- předpoklad)


