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Vážení spoluobčané,

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

Naše činnost by se dala 
shrnout do několika hlavních 
priorit obce, a to děti, bezpečnost, 
životní prostředí, doprava a ko-
munikace. Začátkem roku jsme 
získali dobré zprávy o získání 
dvou dotací z Moravskoslezského 
kraje. První se týká hydrogeol-
ogického posouzení a návrhu ře-
šení odvádění a likvidace od-
padních vod. Jedná se o získání 
údajů potřebných k následné 
žádosti o dotaci Ministerstva 
životního prostředí na domovní 
čističky odpadních vod. Dotace 
pokryje 57,14 % celkových 
způsobilých nákladů na projekt. 
V této souvislosti prosím občany, 
kteří odevzdali na Obecním úřadě 
v Ropici „předběžný souhlas 
s realizací domovních čističek 
odpadních vod“ o rychlou součinnost s firmou GEOoffice podle 
pokynů v samostatném příspěvku tohoto Zpravodaje.

Druhá dotace potěší naše děti obou mateřských škol a jejich 
rodiče. V průběhu letních prázdnin budou v areálu mateřských 
škol instalovány nové prolézačky z akátového dřeva a dotace 
pokryje 44,92 % celkových způsobilých výdajů na projekt. 

Na základě bezpečnostní inspekce vypracované Ředitelstvím 
silnic a dálnic bylo navrženo nové dopravní značení na silnici I/68. 
Po schválení Odborem dopravy Krajského úřadu osadilo ŘSD 
nové dopravní značky a byl posunut začátek a konec obce až na 
hranici s obcí Střítež. 

Na dubnovém zastupitelstvu jsme schválili pořízení dvou 
ukazatelů rychlosti se zobrazením SPZ vozidel překračujících 
povolenou rychlost, které budou umístěny u silnic I/11 a I/68 
v ceně 110 800 Kč bez DPH za jeden radar.

Zastupitelstvo také schválilo podání žádosti o dotaci Minis-
terstva dopravy v rámci programu EFEKT na výměnu stávajících 
svítidel veřejného osvětlení za úspornější LED svítidla, a to 
zejména podél hlavních silnic.

Další aktivitou k posílení bezpečnosti na silnici I/68 je výstavba 
103 metrů chybějícího chodníku od výjezdu z obchvatu Třince 
směrem na Střítež. Náklady činí 1 445 761 Kč včetně DPH. Práce 
již započaly, a pokud nám bude počasí přát, chodník by měl být 
dokončen do konce července.

V průběhu letních prázdnin plánuje vlastník komunikace I/11 
-  Ředitelství silnic a dálnic celoplošnou opravu povrchu v celkové 
délce 3 225 m, a to od křižovatky se silnicí I/68 po obloukový 
most. Práce při pokládce nového povrchu budou rozděleny do tří 
etap. Ohledně podrobnějších informací sledujte stránky obce 
www.ropice.cz, úřední desku nebo nově zřízené facebookové 
stránky „Obecní úřad Ropice“.

Slovo úvodem

V závěru Vám přeji 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 
pracovních 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 29. 5. 2019 proběhly ve sportovní hale STaRS v Třinci 

Krajské sportovní hry seniorů. Naši obec reprezentovalo 5 účast-
nic: Zdeňka Benešová, Jarmila Ciencialová, Eva Lipowská, Anna 
Paverová a Vlasta Vranková. Do soutěže se přihlásilo přes 400 
startujících seniorů celého Moravskoslezského kraje. Naše 
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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

závodnice přivezly krásné dvě medaile. Stříbro z hodu na cíl 
získala paní Jarmila Ciencialová a bronz v košíkové získala paní 
Zdeňka Benešová. Všem účastnicím děkujeme za  vzornou 
reprezentaci obce.

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 

V oblasti hasičského sportu 
nás krásně reprezentoval Lukáš 
Lačík, který se umístil v lize 
Beskydského železného hasiče 
na krásném čtvrtém místě a jen 
o pár bodů mu unikla bronzová 
příčka. Poděkování patří nejen 
jemu, ale i celému týmu a týlo-
vému zabezpečení.

Vážení občané,
v současné době probíhají přípravné práce související 

s projektem likvidace odpadních vod z domácností naší obce. 
Aby bylo zřejmé, kde a jakým způsobem je možné přečištěné 
odpadní vody vsakovat do horninového prostředí, je nezbytné 
nejprve provést hydrogeologický průzkum. Průzkum bude 
proveden plošně na přibližně 20-ti vybraných parcelách 
pomocí vrtaných sond a u ostatních zájemců o DČOV bude 
provedena pasportizace pozemků popř. domovních studní.

Na základě výše uvedených informací Vás žádáme o kon-
taktování realizační společnosti v oblasti hydrogeologie 
GEOoffice, s.r.o., IČ 28537978, Ostrava, a to koodinátorku 
prací Ing. Jitku Morawetzovou na tel. čísle +420 605 473 410 
nebo na e-mailové adrese: morawetzova@geooffice.cz, 
ohledně poskytnutí nezbytných informací k zahájení této etapy 
prací. Informace se týká pouze těch občanů, kteří odevzdali na 
obecní úřad Předběžný souhlas s realizací projektu DČOV.

Rychlost realizace bude závislá na Vaší součinnosti 
s touto společností!!! Občané, kteří paní Morawetzovou 
nebudou kontaktovat do 10.7.2019, nebudou zahrnuti do 
realizace projektu!!!

Geologický průzkum pro likvidaci
odpadních vod z domovních ČOV

Pohřebnictví
Obec Ropice je provozovatelem dvou pohřebišť, a to na 

katolickém (ŘK) a evangelickém (SCEAV) hřbitově v Ropici. 
Hřbitovy jsou provozovány na základě smlouvy o výpůjčce s far-
nostmi. 

Na evangelickém hřbitově je stanovena tlecí doba na 25 let a je 
zde možno i provádět tzv. prohloubené hroby tj. do hloubky 2 m. 
Tlecí doba na katolickém hřbitově je určena na 20 let, avšak zde 
nemůžou být prohloubené hroby z důvodu vyšší hladiny pod-
zemní vody (v hloubce 2 m). 

K dnešnímu dni se nemohou zřizovat nová hrobová místa 
v nové části katolického hřbitova, protože není zapsána změna 
užívání pozemku z orné půdy na pohřebiště na katastrálním 
úřadě. Tuto změnu je povinen zapsat majitel pozemku, tedy 
Římskokatolická farnost Ropice. Veškeré podklady k zápisu 
změny obdržel zástupce majitele poprvé v roce 2004. Protože 
o změnu tehdy nebylo požádáno, všechny podklady jsme předali 
na podzim roku 2017 a následně znovu 21.9.2018. Dokud majitel 

hřbitova neprovede změnu na Českém úřadě zeměměřickém 
a katastrálním, k pohřbívání zesnulých je nutno využít stávající 
volná místa ve staré části hřbitova.

Nájem hrobového místa vzniká na základě písemné smlouvy 
o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohře-
biště a nájemcem. Smlouvu o nájmu je možno sepsat na Obecním 
úřadě v Ropici. Nájemné je schváleno radou obce ve výši 27 Kč za 

21 m  ročně. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v po-
době hrobu, musí být doba, na níž se smlouva o nájmu uzavírá 
stanovena na celou tlecí dobu, v ostatních případech nejméně na 
5 let.

Dřeviny (stromy, keře dorůstající výšky nad 1 m) nesmějí být 
vysazovány na pronajatá hrobová místa ani vedle nich. Provo-
zovatel pohřebiště může dle svého uvážení a bez souhlasu nájem-
ce odstranit dřeviny, k jejichž výsadbě nedal souhlas. 

Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opra-
vám nebo odstranění věcí na pronajatém hrobovém místa je vždy 
třeba předchozího souhlasu správce pohřebiště, kterým je pan 
Adolf Kubiczek. tel. 602 715 794. 

referentka obecního úřadu Kristina Wałachová

Střípky z kulturního dění v naší obci
Milí čtenáři,
ráda bych Vás svým příspěvkem informovala o činnosti 

Kulturní a sociální komise. Naše komise pracuje od ledna 
v rozšířeném složení a všichni její členové mají opravdu napilno. 
Během uplynulých měsíců se nám podařilo realizovat dvě 
kulturní akce, přivítat nově narozené občánky, popřát jubilantům 
k narozeninám, poděkovat pedagogům ke dni učitelů za jejich 
obětavou práci a s dětmi oslavit Den Dětí. Podívejme se nyní na 
jednotlivé události trochu podrobněji.

Začnu tou nejzajímavější. Velmi příjemnou činností, na 
kterou se vždy moc těším, jsou návštěvy seniorů u příležitosti 
jejich životních jubileí. Jsou to chvíle, kdy Vám tito úctyhodní lidé 
dovolí nahlédnout do svého dětství a mládí. Vypráví Vám, jako by 
to bylo včera, vypráví o tom, jak prožili dětství a život, nejvíce 
vypráví o svých dětech, vnoučatech a pravnoučatech. Jsou to 
působivé příběhy, kdy se například dozvíte, že paní jako malá 
holčička stála v průvodu a mávala panu T.G.Masarykovi, když 
tudy projížděl. Nejsou to, bohužel, jen krásné vzpomínky. 
Mnoho těchto pamětníku zažilo 2. světovou válku a hrůzy s ní 
spojené, to si pak hned vážíte toho, v jaké době žijete a uvědomíte 



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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Celkový pohled na les nad Ropičankou po provedené těžbě

si, jak se máte „dobře“. V letošním roce jsme takto navštívili již 10 
oslavenců. 

Velkou ctí mi bylo osobně popřát ke 102 letům paní Evě 
Bolkové, která bydlí v Ropici Za Lesem a je nejstarší občankou 
naší obce. Pan Karel Fober oslavil 96 let. Paní Anděle Radvanové 
jsme blahopřáli k 94 letům. 90 let oslavil pan Jan Walach, paní 
Štěpánka Orszuliková a také pan Isidor Halama. Pan Halama se 
dlouhá léta podílel na zvelebování a rozvoji naší obce. Jako 
třinecký zastupitel a předseda občanského výboru pro Ropici se 
zasloužil o vybudování plynovodu, vodovodu, chodníku podél 
hlavní silnice či rekonstrukci Restaurace Centrum (dnes U Par-
duby). Nemalé zásluhy má rovněž na osamostatnění naší obce. Za 
to vše a mnoho dalšího mu patří naše velké díky. K 85. na-
rozeninám jsme byli přát i panu Josefu Wawrzeczkovi, ten již dnes 
bohužel není mezi námi, ale vzpomínky na něj v našich srdcích 
a srdcích jeho blízkých navždy zůstanou… Krásných 80 let 
oslavila paní Anna Smolková, paní Věra Bogumská a paní Helena 
Hlawiczková. Všem oslavencům ještě jednou přejeme pevné 
zdraví a mnoho životního elánu.

Stejně jako každý rok i letos jsme přivítali nově narozené děti, 
avšak letos poprvé s knihou. Dne 29.4.2019 proběhlo slavnostní 
vítání občánku, na které bylo pozváno 20 dětí s rodiči, 9 chlapců 
a 11 děvčátek. Pro děti a jejich rodiče byl připraven krátký 
program a po něm následoval slavnostní zápis. Krom pamětního 
listu, děti dostaly malý dárek a maminky kytičku. Letos jsme se, ve 
spolupráci s knihovnou, zapojili do projektu Bookstar S knížkou 
do života, který má za cíl udělat z dětí čtenáře. Mezinárodně 
úspěšný program má vést děti ke čtení a budovat v nich vřelý 
vztah ke knihám. V této první fázi je to však spíše na rodičích. 
Rodina dostala speciální dárkovou sadu, která obsahuje leporelo 
pro děti, kalendář s praktickými informacemi a radami a do-
poručený seznam knížek pro nejmenší děti. Pevně věříme, že 
maminky a tatínkové tyto materiály ocení a projekt bude sklízet 
úspěch i v naší malé obci.

Protože je mým hlavním cílem spojovat lidi a propojovat 
činnost napříč jednotlivými spolky a subjekty v obci, pořádali 

jsme pro Vás dne 14.4.2019 Velikonoční odpoledne, které 
proběhlo ve spolupráci s Hasiči Ropice a ZŠ a MŠ Ropice. 
Všichni příchozí si mohli prohlédnout a koupit velikonoční 
výrobky dětí z naší školy a mateřinek, a že bylo z čeho vybírat. 
Kdo si nevybral, mohl si vyrobit sám…pro všechny děti i jejich 
rodiče měli Hasiči připravené dílničky. Za zhlédnutí stálo rovněž 
pletení Velikonoční pomlázky. Kdo našel odvahu, ochutnal 
Velikonoční Krasličák nebo si dal výborný domácí zákusek. Po 
celou dobu nám k poslechu hrála Třinecká kapela MMP. 

Významným dnem byl pro nás 26.květen 2019. Právě v tento 
den se konalo První Ropické Mařenkování. Byla to první akce pro 
všechny fajn lidi, zejména pro občany místní části Ropice Za 
Lesem. Ve spolupráci se zdejšími občany jsme připravili přátelské 
sousedské posezení, kde se mohli pobavit jak děti, tak dospělí.  
Pro nejmenší byl připraven skákací hrad, cukrová vata, malování 
na tvář, různé soutěže a jízda na koni. Ostatní si mohli zastřílet ze 
vzduchovky o zajímavé ceny a vyhrát Diplom krále střelců, nebo 
jen tak posedět a poslechnout si skvělou místní kapelu Labajovci, 
která nás celým prosluněným odpolednem provázela. Ráda bych 
při této příležitosti poděkovala všem, kdož se jakkoli podíleli na 
přípravě a realizaci celého odpoledne, bylo mi ctí s Vámi 
spolupracovat a již teď se těším na příští Mařenkování.

A co nás čeká dál? V červnu se rozloučíme s absolventy 
základní a mateřské školy. Pedagogům a zaměstnancům po-
přejeme krásné prázdniny plné odpočinku. Na září připravujeme 
tradiční zájezd pro seniory a Ropické zakončení léta. 6. prosince 
se na Vás budeme těšit u tradičního Zpívání koled, které letos 
spojíme s Mikulášskou nadílkou a touto poslední akcí se 
rozloučíme a zakončíme rok 2019.

Teď už Vám jen přeji krásné prosluněné léto, plné nevšedních 
zážitků, pohody a odpočinku. Ať Vám energie, kterou na 
dovolených načerpáte, vydrží déle, než letní opálení. A na další 
akci pořádané kulturní komisí na viděnou.

Ing. Gabriela Szmeková, předsedkyně 



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

Vážení rodiče, vážení spoluobčané.
Vaše děti mají školní rok za sebou. V letošním školním roce 

navštěvovalo naše školy 86 žáků. Z toho 67 žáků českou základní 
školu a 29 žáků polskou základní školu. Všichni žáci absolvovali 
školní rok bez vážných problémů a prospěli. Většina žáků se 
samými jedničkami nebo s vyznamenáním. 16 žáků z naší školy 
vychází. Děti odcházejí do spádových škol v Třinci, Českém 
Těšíně a Hnojníku. 

Do prvních tříd nastoupí pravděpodobně 13 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. 
Z programu EU jsme využili dotace a zajistili tak asistenta 
pedagoga pro děti v mateřské škole, které potřebují individuální 
péči. V Przedszkolu pracuje asistentka pedagoga, která se věnuje 
dítěti s individuálními potřebami ve vzdělávání. V základních 
školách pracovalo deset pedagogických pracovnic. Pedagogický 
sbor v tomto školním roce obohatily pedagogické asistentky, pro 
děti vyžadující pomoc ve výuce z důvodu stanovených diagnóz. 

O provoz a čistotu škol se staraly čtyři pracovnice a stravu 
zajišťovaly tři pracovnice.

Děti mateřské školy zahájily školní rok po rekonstrukci 
elektrických rozvodů v budově. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem zaměstnancům, kteří se zasloužili o to, aby Vaše 
děti nastoupily v novém školním roce do upraveného a čistého 
prostředí po rekonstrukci.

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

Děti a žáci našich škol se podíleli na projektech, které jsou 
dotovány Evropskou unií, v rámci rozvíjení poznatků z přírody, 
rozvoje zemědělství v obci a jiné zajímavosti z oblasti přírody.

Vzhledem k tomu, že se naše organizace zaměřuje na eko-
logické aktivity, jsou tyto akce podnětné pro rozvoj a vzdělávání 
dětí.

Během školního roku se žáci zapojovali do různých soutěží 
v rámci spolupráce Povodí Stonávky, kde byli rovněž úspěšní 
a vzorně reprezentovali naši školu.

Jako každoročně jsme spolupracovali s místními spolky 
a Obcí Ropice.

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

Obci Ropice, bych chtěla poděkovat za umožnění celoročníh-
o 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 paní Haltofové 
za minulé volební období a paní Szmekové za současné volební 
období, panu Revendovi za sportovní komisi. Děkuji za spoluo-
rganizování 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

Název projektu: Úprava venkovního areálu s prvky přírodní 
zahrady při ZŠ Ropice
Akceptační číslo: 04571862
Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola Ropice, 
příspěvková organizace
Stručný popis projektu: Předmětem projektu je zkvalitnění 
technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve 
venkovním prostředí, konkrétně úprava zahrady základní školy na 
venkovní areál s prvky přírodní zahrady za účelem školního 
i mimoškolního vzdělávání, které bude díky úpravě venkovního 
areálu probíhat ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s pří-
rodou. Součástí venkovního areálu s prvky přírodní zahrady bude 
Expozice léčivých a aromatických bylin, Expozice druhů dřeva, 
Expozice stop zvěře, Broukoviště a hmyzí hotel, Kneippův chod-
ník, Balanční chodník, Rákosová pergola. V rámci projektu bude 
pořízena mobilní příležitostná venkovní učebna, v areálu budou 
umístěny výukové tabule a pro pokusy a pozorování přímo v pří-
rodě budou pořízeny učební pomůcky. Pedagogičtí pracovníci a ve-
doucí zájmových kroužků absolvují certifikovaná školení a budou 
realizovány workshopy pro žáky, rodiče i veřejnost. Cílem pro-
jektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy žáků 
s vyšším využíváním přímého kontaktu s přírodním prostředím. 

 Dramatický kroužek 
 Není žádným tajemstvím, že již druhým rokem mají děti ze 

základní školy možnost chodit na dramatický kroužek. Žáci 
docházející na ,,dramaťák" rozvíjejí svou osobnost především 
přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání. Také se učí 
ovládat své emoce, řeč těla a pracují s prostředky a postupy 
divadelního umění. 

Nejvíce pracují s improvizací a mimetickou hrou – dramat-
ickou hrou, hrou v roli. To naši divadelníci předvedli také v 
Třanovicích, na akci Děti před oponou 2019. 

Letos se žáci z dramatického kroužku spolu 
s paní učitelkou pustili do tvorby vlastního 
scénáře i rekvizit. Před ostatními školami pak 
vystoupili s divadelním představením, které 
neslo název „Příběh o šikaně”. I přes to, že nám 
vypadla jedna z hlavních rolí, to všichni 
divadelníci zvládli na výbornou. Jako důkaz si 
zpět do školy přivezli pamětní list, balíčky plné 
dobrot a hlavně…OSKARA!!! 

Jelikož většinu našich divadelníků tvoří 
zejména žáci z pátého ročníku, připravujeme na 
závěr školního roku kratičké představení „Kdy-
bych nebyl v téhle škole”, kterým se naši páťáci 
rozloučí jak se školou, tak s dramatickým 
kroužkem. 

Bc. Beata Nikodemová 
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Z życia szkoły
Nawet się nie spostrzegliśmy, a mamy koniec roku szkolnego. 

Na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych czas upływa bardzo 
szybko. Pierwszacy umieją czytać, pisać i liczyć, a piątacy 
niebawem pożegnają naszą szkołę. Tak wiele wspomnień zostanie 
w naszej pamięci, jakże wiele mamy do powiedzenia... Nie 
sposób wszystkiego wymienić.

W marcu w dniu Święta Kobiet zabawiliśmy się w naszej 
nieborowskiej klasie w wybory Miss. Dziewczyny zaprojektowały 
kolekcję sukienek, przygotowały przegląd mody, odpowiadały na 
pytania oraz przedstawiły się w wolnej dyscyplinie. Chłopcy 
przypatrywali się koleżankom i odpowiedzialnie oceniali 
kandydatki na Miss. Klasową imprezę potraktowaliśmy jako 
świetną zabawę, którą będziemy miło wspominać.

W kwietniu nasza szkoła realizowała projekt, w ramach 
którego wyjechaliśmy do ZOO w Ostrawie. To była nietypowa 
wycieczka. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od trzech ogromnych 
szklarni, o których nawet nie wiedzieliśmy, że takie w ostrawskim 
ZOO są. Pani przewodnik Michaela Raszka tak ciekawie 
i przystępnie opowiadała o świecie egzotycznych roślin, że dzieci 
słuchały z wielkim zainteresowaniem i bardzo dużo ciekawostek 
zapamiętały. Oczywiście, były też zwierzęta. Niech dzieci same 
opowiedzą:

„Wycieczka była bardzo ciekawa.Widziałam, jak rośnie imbir i jak 
zrobi się cynamon. Zainteresowały mnie bananowce, kakaowiec, 
czerwone owoce kawowca. Niektórych liści mogliśmy dotknąć, inne 
powąchać. W ZOO widzieliśmy prześliczne różowe flamingi, ogromne 
słonie, niesamowite lwy, wysokie żyrafy, czarno-białe zeberki, śmieszne 
małpy, węże, jeżozwierze, malutkie ptaszki... Kiedy wszystkich już 
bolały nogi, kupiliśmy lody. Pożegnaliśmy zwierzęta i panią przewodnik. 
Na koniec kupiliśmy sobie małą pamiątkę. Ten dzień bardzo mi się 
podobał.“ (D.Č.)

„Przy wejściu do ZOO widzieliśmy flamingi. To bardzo ciekawe 
ptaki. Czy wiedzieliście, że swoje różowe zabarwienie zawdzięczają 
swojemu pożywieniu, i że potrafią zasnąć, stojąc na jednej nodze? Czy 
wiecie, że ryś potrafi zobaczyć sarnę na odległość 500 m a orłosęp wielkie 
kości zrzuca na skały, żeby rozbić je na mniejsze kawałki?“ (A.B.)

„Od pani przewodnik dowiedzieliśmy się, że ananas wyrasta 
z ziemi, zobaczyliśmy, jak rośnie kawa i kakao. Mogliśmy widzieć, jak 
rośliny mięsożerne wabią owady słodkim płynem, a następnie topią je 
w „zupce“. To było bardzo ciekawe. Dowiedzieliśmy się również, że 
słonie mają na nogach „poduszeczki“, dzięki którym chodzą baaardzo 
cicho... oraz że sowy mają jedno ucho wyżej, a drugie niżej, aby lepiej 
orientowały się według słuchu.“ (M.B.)

Dzieci bardzo przejęły się zwierzętami zagrożonymi wyginię-
ciem. Szczególnie niedźwiedziem himalajskim, który ma charak-
terystyczną czarną sierść z białym znaczeniem na klatce pier-
siowej w kształcie litery „V“. Na specjalnych farmach hoduje się 
niedźwiedzie himalajskie w celu pozyskiwania ich żółci, która 
w medycynie wschodniej uważana jest za leczniczą. Bardzo 
smutną jest historia kukangów. Te zwierzęta są nielegalnie 
odłapywane i sprzedawane jako zwierzęta domowe. Po złapaniu 
wyrywane są im zęby, żeby były bezpieczną „zabawką“. Ten za-
bieg często staje się przyczyną ich śmierci.

Wycieczka do ZOO uwrażliwiła nas na piękno przyrody, jej 
różnorodność, doskonałość i TAJNIKI! To piękno chcemy 
szanować i chronić.

W maju pojechaliśmy do Zintegrowanego Centrum Wyjaz-
dowego w Trzyńcu. Mogliśmy obejrzeć nowoczesną piętrową 
budowę, w której mieści się policja, straż pożarna i straż miejska. 
W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, zaplecze, spe-
cjalna rura do zjeżdżania z góry, siłownia, boisko... Wysłucha-
liśmy ciekawego wykładu doświadczonego strażaka, który 
opowiedział nam, jak wygląda codzienna służba w straży pożarnej 
oraz jak strażacy spędzają wolny czas. Dzieci mogły wejść do 
wozu strażackiego, przymierzyć hełm, wziąć do ręki różny sprzęt 
strażacki oraz zadać mnóstwo, mnóstwo pytań! Odważny, silny 
i wysportowany strażak, który ratuje ludzi i zwierzęta, na pewno 
jest wzorem nie tylko dla chłopców, ale też dla dziewczyn.

Z okazji kończącego się roku szkolnego chcemy bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomagają nam 
i wspierają nas: naszym Rodzicom, przedstawicielom Gminy 
i PZKO oraz naszej Pani Dyrektor. Ropickiej Gminie należą się 
podziękowania za zorganizowanie atrakcji dla dzieci w dniu ich 
święta. Wszystkim Czytelnikom życzymy słonecznych wakacji. 
Pogodnych i pełnych niezapomnianych wrażeń!

Lidia Rucka

„U nas na dziedzinie… “
Jak probíhá druhé pololetí ve školní družině? Pracovně! 

I nadále se držíme našich tématických okruhů:

„U nas na dziedzinie sóm kónie, krowy aji świnie.“

Vnímáme přírodu všemi smysly

Fantazii se meze nekladou

Trash made – ne vše, co vyhodíš musí být odpad

Celoměsíční hra
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Krásné zimní počasí 
(konečně byl sníh) nám 
dovolilo užít si srandu ve 
sněhu, část žáků ŠD se 
v lednu účastnila ly-
žařského výcviku v Bu-
kovci a celou školu zdo-
bila výzdoba se zimní té-
matikou – spící medvědi 
ve svých brlozích, zasně-
žené vyšívané stromečky, 
meluzína, co nám fouká 
do komína a další. Užili 
jsme si pyžamovou párty 
s pohádkovým minid-
ivadlem.

A potom už jsme se 
společně těšili na jaro. To 
jsme přivítali veselými 
písničkami. ŠD totiž při-
pravila pěveckou soutěž 
„Ropický hlásek“. Sou-
těžící zpívali sólo nebo ve 
dvojicích. Každé vystou-
pení bylo odměněno 
bouřlivým potleskem 
a malou odměnou.

Každý rok se ŠD 
účastní velikonoční vý-
stavy v Domě Sv. Josefa, 
kde se rádi pochválíme, 
jak šikovné děti v družině 
máme. Letos jsme mimo 

jiné šili roztomilé zajíčky, vytvářeli rozkvetlé tulipány v květi-
náčích, nazdobili si pletená hnízda a udělali myšky ze sena.

Další úspěšnou jarní akci bylo „Velikonoční odpoledne aneb 
svátky jara klepou na dveře“, kterou pořádala kulturní komise 
obce Ropice. ŠD byla přizvána ke spolupráci – proběhla výstavka, 
zdobení perníčků, prodej jarních dekorací.

V květnu jsme vyráběli dárečky pro maminky, sbírali starý 
papír v „Soutěži s panem Popelou“ a na všech nástěnkách a pa-
rapetech se to hemžilo nejrůznější drobnou havěti – brouky, 
červy, motýli, mravenci nebo housenkami.

Po deštivém květnu doufáme, že vykoukne sluníčko a bu-
deme moci vyběhnout do parku a na víceúčelové hřiště. Čeká nás 
sportovní olympiáda v nejrůznějších tradičních i méně tradičních 
disciplínách, sportovní komise obce Ropice nám zakoupila 
krásné medaile. Také k nám přijede pouť, vyhodnotíme celoroční 
týmovou výzvu. Zda letos vyhrají Sportovní křečci, Bystří rysi 
nebo Kiszki liszki se dozvíme již brzy. A potom už hurá na 
prázdniny! 

Krásné léto Vám přeje školní družina.

Mateřská škola
Bylo, nebylo... V jednom království jménem Mateřská 

škola Ropice nastal rok 2019. Jeho obyvatelé se po vánočních 
prázdninách vrátili ke svým „školkovým povinnostem” ve 
třídách Broučci a Motýlci. Hned na začátku je čekalo řádění na 
karnevale. Oblékli se do krásných masek, vydali se se svými 
rodiči do nazdobeného sálu a užívali si maškarní rej. Velké 
díky patří paní Gabriele Szmekové za kreativitu, ochotu 
a velké nasazení při organizaci zábavy pro děti.

Venku vládla zima a v mateřské škole se usadil nějaký bacil. 
Děti byly nemocné, musely zůstávat doma a království bylo 
nějakou dobu poměrně vylidněné. Naštěstí se díky péči 
maminek a lékařů bacil zanedlouho odstěhoval, všechny děti 
se uzdravily a mohly pokračovat v kralování. Naši malí 
princové a princezny si letos užili i trochy sněhu, postavili na 
zahradě sněhuláky a chodili se klouzat na kopec.

Nastalo jaro a s ním spojené povinnosti. Bylo třeba uklidit 
zahradu kolem našeho hradu- školky, připravit záhonky na setí 
semínek, museli jsme do lesa zasadit dub, který nám přes zimu 
vyrostl v mecháriu. Na jaře jsme také nesměli zapomenout 



Co nového ve volejbalovém oddíle 

7Zpravodaj obce Ropice

vyzdobit království i domovy pro nadcházející svátky. Pozvali 
jsme do školky rodiče na velikonoční dílničky. Z hradu se tak 
stala pracovna, kde se lepilo, kreslilo, stříhalo, sázelo semínka 
obilí a pletlo pomlázky. Děti spolu s rodiči vyrobily spoustu 
krásných dekorací, které si mohly odnést domů. Když nám 
začalo přát počasí, mohli jsme se konečně vydat i na delší 
výpravy prozkoumávat okolí a poznávat přírodu. Slavili jsme 
také Den Země. Děti si povídaly o recyklaci, o způsobech, jak 
mohou naší planetě udělat radost. Nakonec odvedly hada 
z kelímků od jogurtů do jeho domečku - do žlutého kontejn-
eru. Protože jsou Motýlci i Broučci správná princátka a prin-
cezny, nezapomněli na oslavu Dne maminek. Z Broučků se 
stali herci a předvedli maminkám pohádku O babičce a dě-
dečkovi, z Motýlků se stali tanečníci, zpěváci a recitátoři. Po 
vystoupení dostaly maminky dárečky a pochutnaly si na 
dobrotách, které pro ně děti připravily.

V každém správném království se jezdí na koni. Proto jsme 
se i my vydali na výlet kde jsme si tuto dovednost vyzkoušeli. 
Na ranči Moncheri v Hnojníku jsme si kromě ježdění na 
koních prohlédli stáj, nakrmili koně dobrotami, vyzkoušeli 
jsme si jejich čištění a dozvěděli jsme se spoustu nových 
informací - třeba to, že si koně čistí zuby (senem). Vědomosti 
nabyli Motýlci také v knihovně, kde si vyslechli příběh o rů-
žových brýlích s ponaučením. A aby toho vědění na Motýlky 
nebylo moc, museli se rozptýlit pohybem. V tělocvičně 
absolvovali hodinu tělocviku s panem trenérem z FK Fotbal 
Třinec.

Náš hrad se v těchto dnech mění na taneční sál a Broučci 
i Motýlci pilně nacvičují program na Radovánky. A protože 
tancování není nikdy dost, užili si navíc Motýlci ve třídě 
pyžamovou párty. Kralování dětí v Mateřské škole Ropice 
v roce 2018/2019 se pomalu chýlí ke konci. Než začnou 
prázdniny, stihneme ještě výlet do ekocentra Sluňákov, na 
zahradě si ještě užijeme odpoledne s tatínky a smažením 
vaječiny a pasujeme děti na školáky, aby mohli po prázdninách 
nastoupit do království Základní škola.

 Přejeme všem krásné prázdniny plné radostných zážitků 
a těšíme se na nový školní rok.

Dagmar Blahutová

Co nowego w Przedszkolu...
Drugie półrocze roku szkolnego 2018/2019 dobiega końca. 

Dzieci nabierają coraz więcej siły i mają coraz więcej energii, 
ciekawe, że zupełnie odwrotnie jak my dorośli. 

W naszym przedszkolu ciągle coś się dzieje. Imprezami 

drugiego półrocza były Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci 
zagrały scenkę Stefan, stołek i rosołek. Niektórzy bardzo łatwo 
nauczyli się słów, gestykulacji i intonacji głosowej poprostu jak 
z życia. Cieszy nas bardzo, że babcie i dziadkowie nadal 
przychodzą do przedszkola. 

Następną imprezą był balik maskowy, który jak co roku odbył 
się w Restauracji u Parduby. Maski były bardzo ciekawe, niektóre 
robione w domu, niektóre wypożyczone, ważne, że były i że 
dzieci nie bały się wyjść na salę w przebraniu. Dla dzieci 
najważniejsza była chyba tombola, ponieważ wszyscy mieli 
szczęście i odnieśli do domu jakąś małą nagrodę.

Wiosna przyniosła do przedszkola temat - Kolorowe dni. 
Kiedy każdy dzień miał inny kolor, inne znaczenie, inne zadania 
i zajęcia. Bardzo fajnie współpracowali na ten temat razem 
z nami nasi rodzice, którzy starali się dzieci zawsze ubrać pod 
kolor. Tydzień z autorem H.CH. Andersenem zakończyliśmy 
z rodzicami, wspólnymi zabawami, łamigłówkami, rebusami 
dotyczących tego tematu. Tutaj znów możemy podziękować 
rodzicom, że przyszli i uczestniczyli w tym dniu razem z nami. 

Dzień Rodziny odbył się w szkole, pomimo złej pogody było 
miło, wesoło i bardzo rodzinnie.

Z okazji Dnia matki, zorganizowaliśmy w przedszkolu 
warsztaty. Poprowadziła je pani G. Lipus. Tym razem mamusie 
tworzyły sobie biżuterię.

Starszacy jak co roku skorzystali z kursu pływania w Trzyńcu. 
Rodzice mógli dziecko zgłosić na kurs narciarski, który odbył się 
w Bukowcu.

Dzieci chodziły na bajki do czeskiego przedszkola oraz 
jeździliśmy na spektakle Bajki do teatru w Czeskim Cieszynie.

Bardzo fajny czas starszacy spędzali raz w miesiącu drugiego 
półrocza w miejscowej bibliotece. Za tę współpracę bardzo 
dziękujemy pani M. Zientkowej, która miała dla dzieci 
przygotowane ciekawe historyjki i z tym tematem związane 
czynności. 

Jeszcze przed nami – Festyn szkolny, wycieczka, odjazd 
starszaków oraz średniaków do miejscowości Horka nad 
Moravou do domu ekologicznego Sluňákov, jajecznica oraz 
Pożegnianie starszaka.

Do szkoły po wakacjach odejdzie 8 dzieci. Życzymy im wiele 
sukcesów, powodzenia w szkole.

Jak zawsze na końcu pragniemy jak najbardziej podziękować 
za współpracę pani dyrektor naszej placówki, zastępcom urzędu 
Gminy w Ropicy, przedstawicielom Macierzy Szkolnej oraz 
SRPŠ, członkom PZKO w Ropicy i naszym kochanym 
rodzicom. 

Słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych niezapo-
mnianych wrażeń, mnóstwa przygód i dobrego humoru.

personel Przedszkola w Ropicy
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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!

společného čtení s dětmi a to prakticky od jejich narození. 
Úkolem knihovny je pořádání společných aktivit rodičů s dětmi. 
Tímto zvu rodiče s malými dětmi k návštěvě knihovny každý 
1. čtvrtek v měsíci v 9:00 ke společným hrám a čtení říkadel nebo 
krátkých pohádek. Zainteresovaní mají ještě možnost si 
vyzvednout Metodickou publikaci.

Kampaň Rosteme s knihou – kampaň na podporu četby 
knih (www.rostemesknihou.cz). Na webových stránkách 
kampaně i v rámci jejích pořadů jsou zprostředkovávány 
inspirativní zkušenosti z celého světa zajímavou formou 
zaujmout děti pro četbu knih, podnítit vznik čtenářských skupin, 
v nichž budou diskutovat o knihách a doporučovat je k přečtení 
ostatním. Na výše uvedených stránkách jsou pravidelně 
vyhlašovány soutěže k povzbuzení kreativního myšlení a fantazie. 
V rámci kampaně se konají Dny dětského čtení, kdy děti čtou 
nahlas svým kamarádům, rodičům… Cílem je šířit tak 
povědomí o pozitivním vlivu i osobním potěšení a spo-
lečných zážitcích, které čtení nahlas přináší. V tomto roce se 
četlo po celé republice od 23. dubna do 9. května. V Ropici děti 
četly ve školní družině svým kamarádům a to česky i polsky. 

Tyto složité definice lze převést do jediné věty. Knihovna 
současnosti se věnuje dětem už od jejich narození.

Na začátku května již tradičně proběhlo vyhlášení nejlepších 
čtenářů za rok 2018 a předání odměn. A protože jsou to 
vynikající čtenáři zaslouží si zveřejnění. Podle kategorií to byli:

Dospělí – Bronislava Orszuliková, Děti do 8 let – Nela 
a Jan Klimánkovi, 

Mládež do 15 let – Adélka Rybová.

Čtenářská rodina – Kateřina, Jaroslav, Sebastien, Natalie 
Sofie a Vlasta Vrankovi.

Čtenářka věrná ropické knihovně – Věra Šancerová. 

V nové kategorii Mistr četby vyhlášené Svazem knihov-
níků a informačních pracovníků ČR byl oceněn Daniel 
Ryba.

Nejlepším čtenářům roku 2018 srdečně gratuluji. 

Soutěž o Krále čtenářů probíhá i v tomto roce. Přijďte do 
knihovny a zkuste přečíst více knih než letošní vítězové.

Knihovna bude otevřena i během prázdnin, a to vždy v pon-
dělí a čtvrtek od 15:00 do 19:00,

4. července a 8. srpna od 9:00 budou očekávány maminky 
s dětmi.

Informace o knihovně jsou dostupné na www.nase
knihovna.cz/ropice.

Cała Polska czyta dzieciom (www.calapolskaczyta
dzieciom.pl) to projekt, który podkreśla jak ważne jest czytanie 

OBECNÍ KNIHOVNA  
-  BIBLIOTEKA GMINNA ROPICE

Úloha knihovny se neustále mění, přizpůsobuje se potřebám 
a požadavkům dneška. Starší čtenáři si určitě pamatují knihovnu, 
ve které se pouze půjčovaly knihy. Dnešní knihovna nabízí 
veřejnosti kromě půjčování knih také půjčování her, různorodé 
akce, přístup k internetu. Je pamatováno nejen na dospělé, ale 
i na děti a mládež. 

V ropické knihovně k už tradičním akcím patří Březen měsíc 
čtenářů, Kniha pro prvňáčka a na podzim Týden knihoven. Dále 
je to vyhlášení Krále čtenářů, knihovnické lekce pro školní 
i předškolní děti, čtení pro klienty Domu sv. Josefa, čtení pro děti 
školní družiny. K novinkám letošního roku patří zapojení se do 
mezinárodního projektu na podporu čtenářství realizovaného po 
dobu 25 let již ve 20 zemích napříč kontinenty Bookstart – 
S knížkou do života a celoevropské kampaně Europe reads – Dny 
dětského čtení. Nové projekty v krátkosti přiblížím.

Projekt S knížkou do života (www.sknizkoudozivota.cz) je 
českou variantou projektu Bookstart, respektující povinné 
mezinárodní parametry a české podmínky. Zapojit se mohou 
členské knihovny Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP). Tuto podmínku ropická knihovna 
splňuje, a proto v tomto roce byla využita možnost rozšíření 
nabídky služeb. Během slavnostního vítání občánků byla 
rodičům předána papírová složka projektu, která obsahovala 
leporelo pro děťátko, speciálně vydanou metodickou publikaci 
pro počáteční čtení rodičů s dětmi a seznam doporučené 
literatury pro předškolní děti, protože cílem projektu S knížkou 
do života je informovat rodiče o možnostech a potřebě 



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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Nejenom školní rok
můžou děti strávit s hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Ropice vedl poprvé ve školním 
roce 2018/2019 hasičský kroužek primárně pro děti ZŠ Ropice. 
S dětmi jsme se setkávali každý pátek na jednu hodinu. Společně 
jsme se zabývali tématy jako je zdravověda, orientace na mapě 
nebo třeba používání Morseovy abecedy. Kromě teorie jsme 
s dětmi hráli hry, díky kterým jsme si témata opakovali anebo 
jsme zkoušeli různou hasičskou techniku či ochranné pomůcky. 

Kromě běžných hodin, které jsme trávili v hasičské zbrojnici 
anebo v okolí obce Ropice, byly i takové dny, kdy nás navštívili 
profesionálové, a to z řad hasičů a policie ČR. Udělali nám 
besídku, ukázali vybavení, které si děti mohly vyzkoušet 
a ochotně zodpověděli všechny otázky. Také jsme s dětmi 
navštívili Dům sv. Josefa, kde si děti měly možnost vyzkoušet 
školení požární ochrany v roli školitelů. 

A co pro děti chystáme dále? V létě proběhnou dva turnusy 
příměstského táboru Hasičské léto v Ropici, taktéž v tomto roce 
chystáme dvě hasičská víkendová soustředění, jedno červnové na 
téma nebezpečí v domácnostech a druhé soustředění proběhne 
na konci srpna na téma první pomoc. Na podzim bychom se 
s dětmi opět rádi setkali při příležitosti sbírání kaštanů a žaludů 
pro lesní zvěř. 

Také bychom Vás rádi pozvali na soutěž v požárním sportu 
(fotbalové hřiště u splavu) a večerní zábavu (park u ZŠ Ropice), 
které proběhnou 20. července 2019.

Tyto a další akce budeme zveřejňovat na našich facebookov-
ých stránkách Hasiči Ropice, popřípadě nám můžete napsat na 
náš e-mail hasiciropice@email.cz pro odběr informací týkajících 
se akcí pro děti. 

Těšíme se na Vás!

Za Sbor dobrovolných hasičů Nikola Sikorová

SDH Ropice
Milí spoluobčané,

opět jsem dostala příležitost vás informovat o výjezdech 
jednotky naší obce za prvních 6 měsíců tohoto roku. V prvním 
pololetí nám byl vyhlášen výjezd celkem třikrát. Ve všech 
případech se jednalo o technickou pomoc a všechny tři výjezdy se 
uskutečnily v březnu. První událostí byl nakloněný strom, 
u kterého hrozil pád na garáž. O pět dní později následoval další 
strom, tentokrát už padlý na silnici a následující den byl ve 
2 hodiny ráno vyhlášen třetí výjezd tohoto roku, pro změnu také 
na strom na vozovce.

Kromě zmiňovaných výjezdů měla ještě jednotka jeden 
mimořádný, který souvisel s vydatnými dešti na konci května. 
Musel být pročištěn propustek u hájenky, který byl ucpán listím. 
Zároveň bylo na obec podáno doporučení na rekonstrukci tohoto 
propustku, jelikož se při každém větším dešti ucpává a je nutné 
neustále sledovat jeho propustnost a případně řešit pročištění.

Aby členové naší jednotky nezaháleli, opět se zúčastnili 
dalšího 12h cvičení. Velitel jednotky si připravil několik cvičných 
výjezdů, u nichž bylo využito všech možných technických strojů 
i lidské síly. Připraveny byly tyto výjezdy: požár hájenky, vznícení 
strusky u vlakového nádraží na Balinách a nakonec pátrání po 
zraněné pohřešované osobě v lese. Veškerá hrozící nebezpečí 
a ohrožení byla zažehnána, zraněné osoby byly ošetřeny a všech-
ny výjezdy byly zdárně ukončeny.

Další praktické cvičení nás čeká na podzim. 

Do té doby věřím, že naše obec nebude ohrožena žádným 
z přírodních živlů a všichni si užijeme slunečné letní dny a s nimi 
nadcházející období dovolených.

Za jednotku sboru dobrovolných hasičů, Jana Šturcová

dzieciom. Celem jest uświadomienia społeczeństwu ogromnego 
znaczenia czytania dziecku dla jego zdrowego i wszechstronnego 
rozwoju. Na wyżej wymienionej stronie internetowej znajdą 
rodzice dzieci tytuły książek polecanych do głośnego czytania. 
Zachęcić dzieci do czytania postanowiły panie ropickiego 
przedszkola. Korzystają z zaproszenia do biblioteki i każdy 
miesiąc przyprowadzają dzieci na lekcje biblioteczne połączone 
z czytaniem bajek.

Nie tylko dzieci serdecznie zapraszam do biblioteki 
w poniedziałki i czwartki od 15:00 do 19:00 oraz do odwiedzenia 
strony internetowej www.naseknihovna.cz/ropice.

Krásné léto s knihou přeje                 Udanych wakacji życzy

Marie Zientková, knihovnice – bibliotekarka
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V mrazivém, ale krásně slunečném únorovém čtvrtku, naši 
klienti společně s doprovodem pracovnic sociálního úseku a pana 
ředitele navštívili akciovou společnost Pro North Czech, a. s. 
v Třinci. Po srdečném přivítání ředitelem společnosti panem Ing. 
Czeslawem Kurou, PhD., MBA jsme byli seznámeni s výrobním 
programem firmy, jakož i s počátky zrodu firmy a jejím souča-
sným provozem. Po celou dobu exkurze se nám věnoval a provo-
zem nás provázel pan Karel Nieszporek. 

VALENTÝNSKÝ PLES - 14. února 2019

Letošní ples našich seniorů bychom mohli nazvat tři 
v jednom. Ples se konal přesně na datum Sv. Valentýna, to je 
14. února. Takže Valentýnský ples. V našem zařízení je už 
tradicí, že je to poslední ples před dobou postní, tedy Ostatkový 
ples. A protože ho naši klienti a zaměstnanci pojali i s maskami 
a různými doplňky, tak by mohly u nás proběhnout i Šibřinky. 
Každý si mohl vybrat to svoje. Všechny tyto názvy měly jednu 
společnou vlastnost, a to výbornou zábavu s vynikající náladou.

OSLAVA MDŽ V DOMĚ SV. JOSEFA - 8. března 2019

Při spolupráci s Hypermarketem TESCO z Frýdku – Místku, 
proběhl v našem Domě Sv. Josefa Mezinárodní den žen. 
Seniorkám i pracovnicím přišly poblahopřát vedoucí pracovnice 
právě ze zmiňovaného hypermarketu. Z rukou manažerek 
obdržely krásné jarní kytičky narcisů a také sladkou pozornost ve 
formě bonboniéry. Klienti na oplátku jím zazpívali a poděkovali 
kytičkou a drobnou pozornosti.

DŮM SVATÉHO JOSEFA V ROPICI
Tak si tu žijeme:

Pěvecký Sbor Slezské církve evangelické z nedalekých Nebor nám 
zpříjemnil vstup do Nového roku. 

Exkurze ve společnosti Pro North Czech, a.s. - 7. února 2019
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30.5.2019 jsme se zúčastnili muzikálu: Jedna noc na 
Karlštejně. V divadle v Českém Těšíně.Je to historický 
muzikál na motivy hry Jaroslava Vrchlického.

Sociální pracovník Bc. Anděla Šertlerová

Výstava U perníkářky

V krásném čtvrtečním dopoledni jsme navštívili v blízkém 
Českém Těšíně provozovnu U PERNÍKÁŘKY. Naši klienti 
byli spolu s doprovázejícími pracovníky pozváni na tradiční 
„perníkovou” Velikonoční výstavu. Hned u vchodu nás uvítala 
majitelka a vedoucí v jedné osobě paní Pavlína. Po krátkém 
uvítání a seznámení se začátky činnosti a současným provozem 
jsme se vrhli do prohlídky celé výstavy. Výstava je situována 
v suterénních prostorách domu s nábytkem, zařízením a doplňky 
v retro stylu s originálními exponáty. Už při vstupu na každého 
dýchne čas minulosti a naším klientům se nostalgicky vybavují 
vzpomínky na jejich mládí. V exponátech jsou velmi citlivě 
umístěny výrobky z perníku s velikonoční nebo jarní tématikou. 
Ani se nechce věřit, co všechno lze z perníku vyrobit. Na konci 
výstavy jsme byli pohoštěni výbornou kávou či čajem a perfektn-
ím moučníkem. 

Společný workshop

Workshopu se zúčastnily dvě klientky společně s vedoucí 
sociálního úseku a aktivizační sociální pracovnicí. Tématem 
dopoledního posezení při malém občerstvení byly různé 
techniky, počínaje vybarvováním textilních tašek, tkaní nebo 
práce s papírem – QULLING - je to výtvarná technika využívaj-
ící proužky papíru, které jsou stáčeny a formovány do požadova-
ného tvaru. Ve výsledku díky správné kompozici jednotlivých 
tvarů muže vzniknout originální obrazec.
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S pohybem za cílem

Dovolte mi, abych Vám 
podala několik informací o naší 
malé skupině žen cvičenek 
Pilátes s názvem WANDER 
ROPICE.

Začalo to letos v lednu. 
2.1.2019 jsme se domluvily 
a provedly menší procházku 
s Nordic holemi po obci. Všem 
se pohyb líbil a děvčata mi dala 
podnět k tomu, aby naše 
společné vycházky měly cíl.

Vytvořila jsem harmonogr-
am na jednotlivé dny v mě-
sících a zúčastňujeme se aktivit. 
Snažím se program vytvořit 
zajímavý, aby nás obohatil vědomostmi o hezkých místech 
v blízkém okolí. Z mnoha uskutečněných zmíním jen pár.

Březen měsíc čtenářů a zábavných her - poděkování patří 
paní knihovnici za krásné povídání a připravený program

Z děvčátka - ženou - babičkou - návštěva Domu panenek 
v Dobroslavicích

Velikonoční výstava U Perníkářky v Českém Těšíně

Podél řeky Opavy

Muzejní noc na zámku

Smažení vaječiny

Malá pouť Prašivá s návštěvou místního kostelíka

Abychom byly jednotné, svépomocně jsme si vyrobily čepice, 
trika, znak, připínací odznak a reprezentujeme tímto obec na 
svých turistických výšlapech, návštěvách muzeí, výstav, verni-
sáží aj.

Cíle našich výprav jsou různé, někdy shlédneme zajímavé 
místo, jindy proběhne beseda o zdraví (např. na téma Jaro a jarní 
únava) nebo wander zakončíme zcela prozaicky pivem či 
skleničkou vína v některé z místních osvěžoven.

Pohybová aktivita je nezbytná pro naše zdraví a je nedílnou 
součástí zdravého životního stylu. Pohyb dokáže předcházet 
nemocem nebo oddálit jejich následky a nástup nemoci.

Kdo má chuť a pohyb mu dělá radost, vždy ujdeme 8 i více 
kilometrů, může se o připravovaném programu na podzim 
informovat v místní knihovně nebo na mailu zdenka.skotnicova
@seznam.cz.

Zdeňka Skotnicová


