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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
již tradičně před prázdninami jsme pro Vás připravili
ohlédnutí za prvním půlročním děním v naší obci a chceme Vám
představit naše záměry.
Ze stavebních akcí jsme v měsíci dubnu dokončili chodník
u Domu Sv. Josefa v celkové částce 590 000 Kč. V současné době
realizujeme v části Ropice Za lesem dlouho očekávaný přechod
pro chodce za vysoutěženou cenu 870 000 Kč. Zároveň doplňujeme chybějící veřejné osvětlení u chodníku od obloukového mostu
k autobusové zastávce Ropice centrum v celkové hodnotě
333 400 Kč. V průběhu letních prázdnin opravíme cca 2 km
místních komunikací, a to v části Ropice Za lesem směrem na
Smilovice a od vlakového nádraží Baliny směrem k domu č.p. 155
vedle Domu Sv. Josefa za 1,42 mil. Kč. Následně proběhnou
opravy komunikací nad golfovou klubovnou, část komunikace
směrem na Český Těšín - Rakovec a dokončíme opravu
komunikace směrem na Dolní Žukov. Všechny uvedené investice
jsou financovány z vlastních zdrojů.
Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci Moravskoslezského kraje
z „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace” a to
na „Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty
Ropice-Nebory”. Získaných 302 000 Kč obec použije na
vypracování projektové dokumentace, audit bezpečnosti, studii
proveditelnosti a geodetické práce. Vybudováním společné stezky
pro chodce a cyklisty dojde k vyřešení posledního nebezpečného
úseku na frekventované silnici I/11, kde chůze po krajnici není
možná, je životu nebezpečná. Realizací dojde k souvislému
propojení chodníku od restaurace Napoleon v Třinci až po Český
Těšín. Účelem je zajištění bezpečnosti nejen pro občany obce
Ropice, ale i celého okolí při dopravě do zaměstnání, do školy
nebo za službami a odpočinkem. Plánovaná společná stezka je
také součástí vypracovaného generelu cyklistické dopravy
Těšínska – Třinecka – Jablunkovska a svým regionálním
významem a potřebností splňuje jednu z podmínek dotačního
programu IROP Evropské unie, ve kterém budeme v příštím roce
žádat o dotaci na realizaci.
Rovněž z dotace Moravskoslezkého kraje, ale z „Programu
podpory rozvoje venkova” budeme podřezávat a sanovat
historickou budovu obecního úřadu, a to s příspěvkem
300 000 Kč.
V měsíci dubnu jsme získali souhlasná vyjádření od všech
dotčených orgánů k záměru výstavby „Vodovodu v lokalitě
Piwko-Widenka”, a mohli jsme proto požádat stavební odbor
Městského úřadu Třinec o zahájení územního řízení.
Připraven je „Projekt výsadeb nové zeleně v parčíku
v centru obce”. Zastupitelstvo schválilo záměr podat v rámci
přeshraniční spolupráce projekt s polskou obcí Jaworze, která má
stejný záměr - opravit parčík před obecním úřadem. Dokonce nás
spojuje stejný šlechtický rod Saint Genois, který žil na obou
zámcích. Z dotace Evropské unie bude v případě úspěšnosti
hrazeno 85 % způsobilých nákladů projektu.
K parku u základní školy vznikla studie, která je zveřejněna
i na stránkách obce a vyvolala mezi občany diskuzi o vhodnosti
a nevhodnosti plánovaných změn. Připomínky občanů a pedagogických pracovníků budou zapracovány do zadání projektu.
Vedení obce se rozhodlo letos uspořádat pro naše seniory
jednodenní zájezd do oblasti Litovle a okolí. Výlet se uskuteční
31.8.2016. Prosíme všechny zájemce, aby se do 15.8.2016

přihlásili na obecním úřadě u paní Wałachové, telefonicky na
č. 558 735 165, nebo na e-mail kristina.walachova@ropice.cz.
Jako každoročně i letos Vás zveme na „Ropické zakončení
léta”, které se uskuteční dne 10.9.2016 v parku u školy. Hlavní
vystupující zpěvačkou bude Markéta Konvičková.
V závěru bych Vám chtěla do nadcházejícího období prázdnin
a dovolených popřát krásné počasí a hodně pěkných zážitků
v kruhu svých nejbližších.
Mgr. Uršula Waniová, Starostka obce

Podìkování
Dne 30.4.2016 proběhla v družební obci Jaworze tradiční
„Majówka”. V letošním roce nás na této akci reprezentoval dětský
pěvecký sbor „Políčko”, sbor „Ropica-Godulan” a taneční kroužek
„Zumba”. Chtěla bych touto formou poděkovat všem účinkujícím, sbormistrům a vedoucí kroužku za vzornou reprezentaci obce
Ropice v zahraničí. Zárověň děkuji rodičům vystupujících dětí za
vzornou spolupráci, vstřícnost a ochotu při zajišťování výjezdu.
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Prùzkum
Žádáme vlastníky nemovitostí, kteří mají problém s pitnou
vodou a zřízení jejich vodovodní přípojky by bylo delší než
100 m, ať se nahlásí na obecní úřad s uvedením, pokud možno,
přibližné délky. Můžete osobně, telefonicky č. 558 735 165
nebo e-mailem ropice@ropice.cz do 31.8.2016.
Žádáme vlastníky nemovistostí, kteří mají záměr v nejbližší
době vybudovat u svého rodinného domu čističku odpadních
vod, ať se nahlásí na obecní úřad. Můžete osobně, telefonicky
č. 558 735 165 nebo e-mailem ropice@ropice.cz do 31.8.2016.

Nìco málo o tøídìní odpadù v obci
Určitě si spousta z nás klade otázky – Jaká je efektivita třídění
odpadů? Jsou poplatky za likvidaci odpadů adekvátní poskytovaným službám? Jak bude vypadat situace v budoucnu? O kolik se
zvýší poplatky?
Dnešní doba je poznamenána enormním růstem produkce
odpadů všeho druhu. Podstatnou část všech domácích odpadů pak
tvoří obaly. V dnešních hypermarketech stěží koupíte něco
nezabalené - i pečivo, ovoce a zeleninu balíme do různých obalů.
Prakticky všechny obaly mají tento společný koloběh: těžba
surovin- zpracování (energie) - použití obalu a odstranění obalu.
Jediný efektivní způsob jak tento koloběh narušit, je důsledná
recyklace. Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv.
druhotnou surovinu, ta nahrazuje surovinu primární, která se pak
nemusí těžit. Tříděním odpadu a jeho následnou recyklací se docílí
toho, že se těží méně primárních surovin a méně surovin v podobě
odpadu se ukládá na skládky. V tomto mechanismu spočívá
ochrana životního prostředí.
Pro ilustraci uvedu několik čísel, kolik a jakých odpadů
v naší obci vzniklo v roce 2014:
Druh odpadu
Směsný komunální
Papír
Plasty
Sklo
Velkoobjemový a
nebezpečný odpad

Dílčí druhy odpadů Množství za rok (t)
177,848
13,380
18,681
15,782
Ostatní
52,190
Nebezpečný
2,970
Ostatní
33,940
Sběrný dvůr
3,060
Nebezpečný
Produkce všech odpadů celkem
317,851

A tak vypadaly poplatky za rok 2014:
Komunální odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 tis. Kč
Velkoobjemový a nebezpečný odpad . . . . . . . . . . . . . . . 173 tis. Kč
Sběrný dvůr (za občany Ropice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 tis. Kč
Poplatky za pytle na papír a plast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 tis. Kč
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301 tis. Kč
Vrácené poplatky EKO KOM za třídění odpadů – . . . 164 tis. Kč
Náklady za likvidaci odpadů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137 tis. Kč
Za rok 2014 uhradili občané celkem 711 tis.Kč a doplatek obce
činil 426 tis. Kč.
Z uvedených údajů je patrné, že nejdražší pro obec je likvidace
komunálního odpadu.
Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných odpadů
a z odpadů zbytkových/netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že
tříditelných/využitelných odpadů je v komunálním odpadu až 80%.
Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20% odpadů a zbylých 60%
tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný
odpad, za který obec/občané zbytečně platí. (Ropice – 27% v
poměru k celkového množství SKO)
Jelikož dle platné legislativy, od roku 2024, nebude možné u nás
skládkovat využitelný odpad, spousta obcí bude nucena zvýšit
poplatky za svoz odpadů, protože využitelné nevytříděné odpady
bude třeba nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což

se negativně promítne do nákladů.
Jednou z možných variant řešení odpadové situace v naší
obci je zavedení inteligentního systému nakládání s odpady
(ISNO). Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.6.2016
schválilo zapojení obce do systému ISNO.
Stručně tento systém lze shrnout do několika bodů:
1. Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít svůj odpadový účet, kde se budou evidovat pytle
s tříděným odpadem a počty odvezených nádob se směsným
odpadem).
2. Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit
v třídění odpadů).
3. Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost
bude mít své pytle na třídění odpadů, na které nalepí svůj kód.
Kódy si budou muset občané vyzvednout na obecním úřadě od
17.8.2016)
4. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady,
bude platit méně).
Každý bude mít možnost ovlivnit výši své platby za odpady
– vše je založeno na dobrovolnosti (kdo chce, může - kdo
nechce, nemusí, avšak bude platit více).
5. Podrobnější informace naleznete na www.mojeodpadky.cz. Po zavedení obce Ropice do systému ISNO budou
vytvořeny internetové stránky www.mojeodpadky.cz/nehlsentrinec/ropice
Hlavním cílem je co nejmenší produkce směsného odpadu
v nádobách a maximální vytřídění odpadů.
Jiří Pindór, místostarosta obce

Zpráva o èinnosti kulturní a sociální komise
za I. pololetí 2016
Členové kulturní komise navštívili oslavence, aby jim u jejich
významných narozenin poblahopřáli s kytičkou a dárkovým
balíkem.
Byli to následující oslavenci:
80 let – paní Kropová Helena, pan Kika Josef, paní Holkupová
Jaroslava, paní Glosová Marie, pan Kloda Jan a pan
Kroczek Vladislav
85 let – paní Wojnarová Emilie, paní Sabelová Anna,
paní Bodnárová Mária, paní Tomicová Vanda a paní
Szarzecová Irena
91 let – paní Radvanová Anděla a pan Drong Antonín
99 let – paní Bolková Eva, která je zároveň také nejstarší občankou
Ropice
Občanům, kteří oslavili 50, 60, 70 a 75 let, bylo zasláno celkem
26 gratulací.
Na jaře jsme uspořádali velikonoční výstavu, kde bylo možno
zakoupit i malý dárek pro sebe nebo své blízké, a následně se těšit
z rukodělných výrobků pro jarní a velikonoční období.
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Ke dni učitelů jsme předali kytičky všem pedagogům a také
jsme nezapomněli ani na bývalé pedagogy, kteří jsou již v důchodu.
Jedná se o paní Kropovou, paní Klodovou a paní Šancerovou.
Dne 27. 4. 2016 paní starostka přivítala 14 občánků Ropice
z celkového počtu 19 narozených, kde se rodiče zapsali do pamětní
knihy, a miminka dostala drobný dárek.

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
Žáci čtvrtých a pátých ročníků naší školy Ropice spolu s paní
učitelkou Palonca a Witoszkovou využili nabídky Třineckých
železáren a.s. zúčastnit se ozdravného pobytu v Středisku dětské
rekreace Žiar (Západní Tatry), a tak jsme v dubnu vyjeli v počtu
25 českých a polských žáků dohromady. A co nás čekalo, co jsme
zažili a jaké krásy jsme obdivovali, se dozvíte v dopisech, které
psali žáci 5. ročníku u příležitosti Dne Země.

Jako každoročně byla na Den dětí uspořádána 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 dětmi z 5. třídy
a přivítáme nové prvňáčky.
Kulturní komise přeje všem občanům obce Ropice hezké léto.
Ludmila Haltofová

Základní kola
Vážení rodiče, vážení spoluobčané.
Ani jsme se nenadáli a vaše děti mají školní rok za sebou.
V letošním školním roce navštěvovalo naše školy 82 žáků. Z toho
56 žáků českou základní školu a 26 žáků polskou základní školu.
Všichni žáci absolvovali školní rok bez vážných problémů
a prospěli. Většina žáků se samými jedničkami nebo s vyznamenáním. 8 žáků z naší školy vychází. Děti odcházejí do spádových
škol v Třinci, Českém Těšíně a Hnojníku.
Do prvních tříd nastoupí pravděpodobně 15 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 23 dětí s polským jazykem vyučovacím.
V základních školách pracovalo deset pedagogických pracovnic.
O provoz a čistotu škol se staraly čtyři pracovnice a stravu
zajišťovaly tři pracovnice. Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem zaměstnancům za svědomitou a nelehkou práci.
I v letošním školním roce se naše škola opět zapojila do
projektu Ovoce do škol. Děti dostávají zdarma ovocné nebo
zeleninové svačinky, které jsou dotovány Evropskou unií.
Svačinky dětem chutnají a jsou zpestřením dětského jídelníčku.
Letošní školní rok byl pro žáky zpestřen o ozdravný pobyt
v rekreačním středisku Žiar, který sponzorovaly Třinecké
železárny. Žáci 4. a 5. ročníků strávili deset dnů v prostředí
Západních Tater.
Během školního roku se žáci zapojovali do různých soutěží,
kde byli rovněž úspěšní.
Ráda bych poděkovala všem rodičům, SRPŠ a Macierzi
Szkolnej za pomoc při organizování akcí škol a finanční podporu.
Obci Ropice 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

Milá planeto Země, 22. dubna jsi měla svátek, 9. -19. dubna
jsem byla v Žiaru na škole v přírodě, učili jsme se, jak máme
chránit les a taky tebe. Také jsme se učili jak se chovat v lese,
abychom tě neznečistili. Rozhodla jsem se, že ti napíšu. V Žiaru
jsme chodili do lesa každý den. Někdy jsme hledali houby, jindy
zas rostliny. Byli jsme také v jeskyni, štolni a na Žiarské chatě
v horách. Jeskyně byla celá z vápence různé barvy. Byla to
Stanišovská jeskyně. Ten, kdo kýchal, zíval, na toho jeskyně
působila – že bude zdravý. Štolňu vytvořili lidé a jejich pozdrav
byl Zdar boh! K Žiarské chatě jsme šli 5-6km. Cestou jsme
snědli jablko a byl tam krásný výhled. Mohli jsme si tam něco
koupit, já si koupila něco na památku. Měli jsme také hodně
besed: o svištích, kamzících, o Tatranském národním parku,
houbách, ptácích a záchranné službě. V lese jsme také z přírodnin
stavěli pana Houbu, květinu a domečky pro medvědy. Hráli jsme
také hry na šelmy, slepce a fotografa. Asi v neděli byla olympiáda.
Každý se mohl zapsat na disciplínu, kterou umí a chce na ní. Já si
vybrala kreslení a vybíjenou. Na vybíjené jsme vyhráli 3. místo
a na kreslení nic. Také byl karneval, discotéka a stezka odvahy.
Tohle ale není vše! To nejlepší nakonec. Také jsme byli u záchranáře, který byl u nás a měl tam besedu. Měl psa jménem Bak
a byl to německý ovčák. Pan záchranář ho pustil z klece a tak
jsme si ho mohli pohladit. Rozdělili jsme se na 2 skupiny a po
skupinách jsme jeli v záchranářském vozidle. Já byla ve 2. skupině. Byla to ta nejlepší jízda v mém životě – nevím jak ostatní.
Tak…teď už víš, co jsem dělala, a abych nezapomněla! Při všem,
co jsme dělali, jsme tě ochraňovali. A jak se máš ty, Země? Přeji
ti, aby si tě lidé ochraňovali, vážili si tě, abys byla stále zelená a
krásně modrá.
S pozdravem žákyně 5. ročníku v Ropici Stefanka Labajová
Ahoj Země, jsem ráda, že ti mohu napsat o Škole v přírodě.
Ve Žiaru se mi moc líbilo. Každý den jsme chodili do lesa a tam
jsme hráli různé hry např.: na šelmy, fotografa, slepce atd., nebo
jsme stavěli z různých přírodnin Pana Houbu, květinu a domečky pro zvířata. Měli jsme také diskotéku, jednou s ostat-ními
školami a potom sami v chatce spojenou s karnevalem. Byla také
olympiáda, já se přihlásila na běh (3. místo) a na vybíjenou
(4. místo). Často jsme hráli hry. Hráli jsme vlajky a kdo koho
žere. Jednou jsme si šli sníst pomeranč k potoku, vyzkoušeli jsme
si, jaké to je, kdybychom žili v přírodě. Další den jsme k potoku
běželi na rozcvičku a také jsme si tam opláchli obličej. Šli jsme na
Žiarskou chatu a do Stanišovské jeskyně. Na Žiarské chatě byl
hezký výhled na zasněžené hory a dolů do údolí. Ve Stanišovské
jeskyni jsme byli 10 metrů pod chodníkem, který do jeskyně
vedl. O jeskyni vzniklo také mnoho legend. Když do jeskyně
přijdeme ve svatebních šatech a lodičkách a vylezeme po žebříku
nahoru ke stropu, tak si můžeme nasbírat perly. Bylo tam také
jezírko ve tvaru srdce, když si do něj namočíme prsty, prý
budeme celý rok zamilované. A NIKDY nezapomenu na jízdu
v záchranářském autě!!!!!!! Jízda záchranářským autem byla
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skvělá, se všemi to strašně houpalo a také se to všem líbilo!!!!!!!
Záchranář nám ukazoval svého psa, auto a jak přenášet člověka
z místa na místo pomocí nosítek. Jeden večer byla také stezka
odvahy. Stezka odvahy byla hned po karnevale. Každý si musel
vzít baterku, ale my jsme ji s holkami nepotřebovaly, protože se
nebojíme a měsíc nám krásně svítil. Šli jsme kolem salaše až
k paní učitelce a ta nám dala svítící náramek. Zpátky jsme šli bez
baterek. Tak teď už víš co, jsem dělala. A abych nezapomněla! Při
všem, co jsme dělali, jsme tě ochraňovali. A jak se máš ty,
Země?????? Přeji ti, aby tě lidé ochraňovali, vážili si tě, abys byla
stále zelená a krásně modrá.
S pozdravem žákyně 5. ročníku v Ropici Adéla Rybová
Milá Země, 22. dubna jsi měla svátek, a protože 9. – 19.
dubna jsem byl na škole v přírodě a tam jsme se učili o kráse
přírody v Žiaru, rozhodl jsem se, že ti napíši. Příroda tam byla
krásně zelená, že kdybys tam byla s námi, už bys nechtěla zpět.
Ale nejlepší bylo, že příroda tam byla nepoškozená. Skoro každý
den jsme chodili ven do lesa. Vždy jsme tam hrávali nějaké hry
např.: nejdříve jsme stavěli pana houbu, který se povedl všem,
a také jsme hráli hru na šelmy. Myslím takový 6. – 7. den jsme
stavěli maličké nebo velikánské domečky pro medvědy. My jsme
stavěli domeček pro malého medvěda, protože kdybychom dělali
pro velkého, nestihli bychom to. Jednou jsme šli asi 2 hodiny na
Žiarskou chatu a musím uznat, že se to vyplatilo. Z té chaty jsem
si odnesl pěkné suvenýry. Také jsme šli do dvou jeskyní: Medvedí
Štolně a Stanišovské Jaskyně. Medvedí Štolňa byla vydolovaná
člověkem kvůli zlatu, ale
Stanišovská Jaskyňa byla
přírodní. Ta jeskyně byla prý
velmi mladá - jen 2 miliony
let. Skoro pokaždé na konci
dne jsme měli besedu. Beseda
byla např. o svištích a kamzících. Nejvíce se mi líbila
beseda o svištích a kamzících,
protože ten pán byl vtipný
a veselý. Myslím, že Ropice
byla nejhodnější škola, protože
nikdo neměl tablety atd. Také
se mi líbil na konec turnaj. Já
si vybral 2 disciplíny - běh
a vybíjená. V běhu jsem
skončil vzadu, ale ve vybíjené
jsem byl na 1. místě. Tu vybíjenou jsme vyhráli tak tak,
protože druhý tým měl slabi-

nu: hráče, kteří nedávali pozor. Nakonec se mi tam líbilo a chtěl
bych se tam někdy vrátit. Jak se máš ty Země? Přeji ti, abys byla
zdravá. Také ti přeji, abys byla čistá a pořád zelená alespoň jako
teď. A nakonec ti přeji, aby tě měli všichni rádi.
S pozdravem Pavel Jendrulek.
Zapsala spolu s dětmi Mgr. Pavla Palonca

DPS POLÍÈKO
Dětský pěvecký sbor Políčko navštěvuje v tomto roce 16 dětí.
Scházíme se každé pondělí, ale máme za sebou i víkendové
soustředění. Děti celý rok poctivě pracovaly a přineslo to ovoce.
Během roku se nám podařilo výborně odzpívat několik koncertů.
Začátkem tohoto roku pak přišla nečekaná nabídka. Děti se
v srpnu podívají do dalekého Srbska, kde budou reprezentovat
Ropici. Zde se účastní několika koncertů a také si užijí pár
krásných výletů. Společně se podíváme do města Padina,
Bělehrad a cestou zpět i do Maďarského města Békéscsaba. Na
základě této nabídky mě napadlo poskládat doprovodnou kapelu
(klavír, housle, akordeon). Sezvala jsem několik výborných
muzikantů, se kterými jsme společně vytvořili repertoár pro
několik koncertů. Tento repertoár jsme měli možnost předvést
v nedalekém městě Jaworze v Polsku, kde jsme s ním slavili velký
úspěch. Dále jsme se pak představili na závěrečném koncertě
v KD Trisia, kde si měli možnost poslechnout své děti hlavně
jejich rodiče. I tento koncert byl velmi úspěšný a náš sboreček
sklidil veliký potlesk. Nyní se již velmi intenzivně zaměřujeme
na koncert v Srbsku. Hostit nás budou Slováci žijící v této zemi,
takže jsem zvolila repertoár, který obsahuje několik slovenských
lidových písní. Děti čeká ještě spousta práce a také soustředění
během prázdnin, na kterém se musí secvičit celý repertoár
i s kapelou. Samotný výlet už pak bude za odměnu. Celý tento
projekt je financován z fondu EU, takže nezatíží ani rodinný
rozpočet rodičů. I když je organizace taková akce velmi náročná,
tak se na tento výlet moc těšíme. Děti opravdu celý rok pracovaly
velmi pilně, proto si to určitě zaslouží. Moc bych chtěla touto
cestou poděkovat všem, kteří nás podporují... rodičům, paní
ředitelce Ireně Byrtusové, paní starostce Uršule Waniové, všem
muzikantům a hlavně všem dětem, protože neztrácí chuť dělat
něco hezkého pro sebe a pro ostatní... protože hudba je lék,
potěšení, láska... a to vše tyto děti určitě dokáží prostřednictvím
svého zpěvu předat.
Zuzana Brezňáková, sbormistryně

Z ¿ycia naszej szko³y
W maju wyjechaliśmy razem z dziećmi na kilkudniową
zieloną szkołę do Ośrodka Wypoczynkowego „Las“ w Istebnej.
Wielki dom z przestronnymi pokojami, salą świetlicową
i gimnastyczną oraz boiskiem leży zdala od ruchliwych dróg
i w tak strategicznym miejscu, że umożliwia krótsze piesze
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wycieczki po okolicy. Zaraz w pierwszy dzień naszego pobytu
wybraliśmy się do Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Istebnej, gdzie obejrzeliśmy stałą ekspozycję, ukazującą życie
w lasach beskidzkich. Dzieci mogły zobaczyć spreparowane
zwierzęta i modele roślin, sprawdzić, jak czuje się borsuk
w swojej norze, posłuchać gadającego drzewa lub pobawić się
drewnianymi klockami. Po południu czekała na nas ciekawa
prelekcja z praktycznymi warsztatami na temat barw w świecie
roślin, którą prowadziła pani nauczycielka i metodyk CP
Michaela Raszka. Pokazała dzieciom, jakie kolory najczęściej
występują w przyrodzie, opowiedziała o barwnikach roślin
i znaczeniu chlorofilu w życiu roślin. Dzieci słuchały
z otwartymi buziami i oczami i zapamiętały mnóstwo
szczegółów.
W środę odwiedziliśmy szkółkę malarską pani Iwony
Konarzewskiej, a pod wieczór przyjechał do nas pan Stonawski
z teleskopem, przez który obserwowaliśmy Księżyc, planetę
Jowisz oraz środkową gwiazdę w dyszlu Wielkiego Wozu, która
jest układem trzech podwójnych gwiazd.
W czwartek wyruszyliśmy „po nogach“ – jak mówi się
w gwarze góralskiej do Muzeum regionalnego „Na Grapie“
w Jaworzynce. Pani Kasia Rucka przyjęła nas bardzo serdecznie,
opowiadała o tym, jak dawniej płynęło codzienne życie górali, jak
się ubierali i czym się zajmowali. Przygotowała dla nas warsztaty
z ubijaniem masła, degustacją oraz herbatką z prawdziwych ziół.
Stwierdziliśmy, że chleb z masłem i herbatką ziołową był
niezwykłą i smakowitą ucztą. Po zwiedzeniu muzeum dzieci
robiły zielnik z kwiatów wiosennych. Każdy odniósł sobie na
pamiątkę małe dzieło sztuki, niektórzy nawet zapamiętali, do
czego można kwiatów użyć. Po południu wysłuchaliśmy prelekcji
na temat znaczenia barw w świecie zwierząt. Pan Bolesław Taska
mówił o barwach ochronnych i ostrzegawczych, o wyborze
partnera u ptaków oraz o tym, jak widzą różne zwierzęta. Dzieci
zapamiętały, że myśliwego w świeżo wypranym ubraniu
zwierzęta widzą tak, jakby fluoryzował. Na zakończenie swojego
wykładu malował na życzenie dzieci zwierzęta, które mogły sobie
dowolnie wykolorować i zabrać na pamiątkę.
Podczas naszego pobytu w Istebnej nie zabrakło oczywiście
różnych gier i zabaw, piosenek, dyskoteki oraz ścieżki odwagi.
Obejrzeliśmy również film „W pustyni i w puszczy“, który swoją
tematyką jest nam bliski i aktualny. Dzieci widziały, jak
czternastoletni chłopiec Staś, prawdziwy bohater, nie wyparł się
swoich przekonań i chronił podczas pełnej niebezpieczeństw
podróży swoją małą przyjaciółkę Nel. Na zielonej szkole było
nam razem z dziećmi bardzo miło, wesoło, ciepło i cudownie!
Wrażenia są mocne i na pewno na długo zostaną w naszej
pamięci.
Rok szkolny powoli dobiega końca, a my cieszymy się na dni

wolne od nauki i obowiązków. Za miłą współpracę dziękujemy
wszystkim, z którymi się w trakcie roku szkolnego spotykaliśmy,
i którzy nas wspierają. Życzymy słonecznych wakacji,
wspaniałych przeżyć oraz zdrowego i bezpiecznego odpoczynku.
Lidia Rucka

Tegoroczne sukcesy naszych uczniów
Każdego roku kilka najlepszych uczniów naszej szkoły bierze
udział w różnych ciekawych konkursach. Są to konkursy
plastyczne, sportowe, matematyczne lub językowe.
Wielki sukces w Igrzyskach Lekkoatletycznych uczniów
Polskich Szkół Podstawowych
w Trzyńcu odniosła w tym roku
szkolnym uczennica klasy
3. Natalia Grzegorz.
Reprezentowała ropicką szkołę
w biegu na 300 m, gdzie
zdobyła srebrny medal oraz
w skoku w dal, gdzie była ósma.
W międynarodowym
konkursie języka angielskiego
FOX zyskał dobry wynik Lukáš
Čudek. Uczniowie klasy
1. i 2. zdobyli wyróżnienie
w konkursie plastycznym firmy
Insgraf.

Gratuluję sukcesów i życzę kolejnych.
Wraz ze zbliżającymi się wakacjami życzę wszystkim
Czytelnikom słonecznych i miłych wakacji.
Katarzyna Heczko

kolní dru ina
Čas ve škole i školní družině neúprosně utíká, právě vstupujeme do posledního měsíce školního roku 2015/2016. A co se
stalo během těch devíti předchozích? To si přečtete na následujících řádcích.
Nový rok 2016 jsme zahájili výtvarnou soutěží na již tradiční
téma Můj nejlepší vánoční dárek. Nechybělo soutěžní klání ve
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společenské hře, tentokráte jsme trápili mozkové závity u dámy.
A nesmí chybět ani plnění novoročních předsevzetí – tedy žít po
bohatých vánočních svátcích alespoň trochu zdravěji. Připravovali jsme si zdravé svačinky a odpovídali na otázky z oblasti
zdravovědy a zdravého stravování. A protože je leden měsíc plesů
a karnevalů, připravili jsme si „Pyžamovou party“. Každá party
má svůj zábavný program – my jsme uspořádali módní přehlídku
nočních košilí i pruhovaných pyžam, zasoutěžili si s Večerníčkem, zahráli židličkovanou i souboj kolíčků na prádlo. Na závěr
nesměla chybět pravá pyžamová diskotéka.
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V dubnu propuklo v družině jaro v plné síle. Vrhli jsme se na
zahradničení. Zasadili jsme pecky z čínského liči (sazeničky
můžete vidět na parapetu schodiště vedoucí do ŠD), v parku jsme
si vybrali zatím pro nás neznámé klíčící rostlinky a přesadili je do
truhlíku. Naše péče byla dokonalá, takže si zanedlouho mohl
každý z družiny odnést domů malou rostlinku stromu. Jarně
jsme vyzdobili i naše schodiště. Když nás navštívíte, bude nad
vašimi hlavami poletovat hejno pestrobarevných ptáků. A protože
hodně z nás jezdí do školy na kole, nesměla chybět trocha
dopravní výchovy. Nakreslili jsme obrovskou křižovatku, vyrobili
autíčka i dopravní značky a trénovali, kdo má kdy přednost,
význam značek, naučili se pravidlo pravé ruky a zkontrolovali,
jestli máme správně vybavené kolo. Co na kolo patří, teď už moc
dobře víme, akorát někteří pořád ještě zapomínáme jezdit s přilbou! V tom bychom se měli nad sebou zamyslet a polepšit se.
Předposlední měsíc tohoto školního roku jsme věnovali
maminkám. Vyráběli jsme pro ně přáníčko k svátku a na nástěnce
vznikla doslova galerie všech maminek. Protože jsme v družině
velcí hokejoví fanoušci, zkusili jsme tipovat výsledky našeho
týmu na mistrovství světa. Škoda jen, že jsme se nedočkali
medaile, to by teprve byla euforie. Totéž máme v plánu uskutečnit, až vypukne fotbalové Euro a připomeneme si určitě i letní
olympiádu, která proběhne v Brazílii.

Měsíc únor jsme zaměřili na povolání. Kluci nelenili
a proměnili se v architekty a stavaře. Vytvořili společně nejvyšší
stavbu v dějinách ropické školní družiny (fotografie k vidění na
webu). Nástěnka se zaplnila obrázky povolání ze všech rodin
ropických žáků. A aby nezahálely naše hlavičky, tak jsme
v hádankovém kvízu luštili křížovky a doplňovačky, sudoku
s čísly i obrázky, přesmyčky i klasické hádanky. Velký úspěch měla
celoměsíční soutěž ve skládání puzzle na čas, ve skupině i na
vytrvalost. Nejedno z dětí si vytvořilo osobní rekord ve skládání
různě náročných obrázků.
V březnu se ropické děti konečně dočkaly jarních a velikonočních prázdnin. I přesto, že nám tak z celého měsíce zbylo
doslova pár dní, stihli jsme toho mnoho. S velkou pečlivostí jsme
připravili výrobky na jarní velikonoční výstavku u sv. Josefa.
Rozehráli jsme turnaj v minikopané. Do turnaje se zapojila čtyři
družstva, která odehrála zápasy ve skupině systémem každý
s každým. Protože je březen měsícem knihy, kreslili jsme svou
oblíbenou zvířecí postavu z knížky a sehráli několik
„divadelních“ scének na téma Naše oblíbené anekdoty.

K chodu školní družiny patří i environmentální výchova.
V květnu proběhl sběr starého papíru. Celkem se nám podařilo
odevzdat 1900 kg. Soutěž ve sběru PET lahví je přesunuta na
podzimní měsíce roku 2016/2017. Důvodem jsou organizační
změny ve společnosti pořádající soutěž. Nás tato změna nezaskočila. Polská škola chce obhájit prvenství a česká škola, pevně
věříme, že zabojuje, a poprvé se dostane „na bednu“. Proto
připravujeme speciální domácí úkol na letní prázdniny. Schválně,
kdo během horkých měsíců nasbírá nejvíce prázdných
„petflašek“?
Velké oblibě se mezi dětmi těší pobyt v parku i na pravidelných pátečních vycházkách. Aby vycházky nebyly jen tak bez cíle,
připravujeme pravidelně úkoly pro týmy, které v družině vznikly
již v září. Často pracujeme s mapou obce, kde zakreslujeme, kam
jsme došli a co jsme cestou viděli. Trénujeme naši pozornost, kdy
si podrobně všímáme okolí. Poznáváme rostliny a zvířata,
připomínáme si, jak se chovat k přírodě. Nebojíme se začlenit
i aktuální události z dění v obci. Připomněli jsme si tak pravidla
požární ochrany, abychom věděli, jak se zachovat v případě, že
budeme svědky požáru.
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S květnem končí pravidelné kroužky, děkujeme všem
učitelkám a vedoucím kroužků za pestrý program a péči o děti.
A co nás ještě čeká? Hlavně červnové radovánky. Těch se už
nemůžeme dočkat a doufáme, že budou alespoň stejně tak dobré
a úspěšné jako ty předchozí.
Pokud by vás zajímaly další podrobnosti z chodu školní
družiny, neváhejte navštívit školní webové stránky a záložku
školní družina.

jsme se vydali na zahradu k rodičům Michalka, kde nám tatínek
připravil vaječinu a maminka se postarala o pitný režim. Děti si
mohly poskákat na trampolíně, jezdit na odrážedlech, běhat po
zahradě, klouzat se na klouzačce a hrát si v písku. Ještě jednou
rodičům moc děkujeme, nám i dětem se návštěva moc líbila.
U příležitosti dne dětí jsme se byli podívat, jak to chodí
v SDH Ropice a pak jsme si poskákali na skákacím hradě.
Na radovánkách se všechny děti pořádně vyřádily.

Všem přejeme krásné prázdniny a v září se zase sejdeme.
Kateřina Vlaháčová

Mgr. Kamila Cieślarová a Beata Revendová

Brouèci

Motýlci

Druhou polovinu školního roku děti z MŠ Ropice přivítaly
již tradičně školním karnevalem. Mezi maskami nechyběl třeba
traktorista i s traktorem, kostka Lega, myslivec, pirát, kovboj,
princezny, kočička, včelka, ..... Po zábavě nastaly opět povinnosti
a v únoru se v naší školce konal zápis dětí do předškolního
vzdělávání. Budoucí školkáčci si mohli prohlédnout interiér
i zahradu MŠ, pohrát si, seznámili se s učitelkami a byli
odměněni malou dobrůtkou. V měsíci březnu jsme měli
opravdu na pilno - navštívili jsme Ostravské divadlo, kde jsme
shlédli pohádku Kocourek Modroočko. Další zajímavou akcí
bylo „velikonoční tvoření”, při kterém jsme společně s rodiči
zdobili velikonoční vajíčka a vyráběli zajíčky. Příjemně nás
překvapili tatínkové, kteří nechali maminky doma a ujali se
vyrábění. Opět se nás tu sešla plná školka a při kávičce a zákusku
se rodiče odreagovali od velikonočního úklidu a pečení:) Na
květen jsme si pro maminky k jejich svátku připravili besídku,
po které jsme si všichni společně poseděli a popovídali. Kromě
písniček, básniček a tanečku měly děti pro maminku připravenou i vlastnoručně vyrobenou kytičku, malý šperk a muffinek,
který dopoledne děti samy upekly. Hned dva dny po besídce

Ve třídě Motýklů se od ledna opět udála velká spousta
dobrodružství. Děti se opět ani na chvíli nenudily. Zábavnou
formou jsme se dostávali k novým zkušenostem, vědomostem,
dovednostem, hodnotám a postojům. Děti si užily několik
projektů. Jedním z nich byla „CESTA KOLEM SVĚTA
S WILLYM FOGEM“. Do projektu jsem zapojila hlavně děti, ale
zkrátka nepřišli ani rodiče, kteří připravovali kostýmy a různé
zajímavosti pro každou novou zemi, kterou jsme pak s dětmi
poznávali. Společně jsme
se tak podívali například
do Ruska, Ameriky, Číny
a hlavně také do té
naší krásné ČESKÉ
REPUBLIKY. Dalším
krásným projektem byl
projekt „Člověk“, ve
kterém jsme zase s dětmi
poznávali člověka zvenčí,
ale také zevnitř. V rámci
projektu „CELÉ ČESKO
ČTE DĚTEM“, do kterého jsme zapojeni, jsme se
dostávali do světa dětské
fantazie prostřednictvím
knih, které dětem četly
nejen učitelky, ale také
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hosté, například paní starostka Uršula Waniová. Krásných
projektů jsme tedy s dětmi zažili několik a všechny byly velmi
zábavné a poučné. Děti však čekala v únoru velká zkouška a tou
byly zápisy do základní školy. Na tyto zápisy byly děti připravené
a velmi se na ně těšily. Všem se to povedlo a nyní se už téměř
považují za školáky. Svůj výstup z MŠ a vstup do ZŠ však musí
ještě stvrdit na pasování předškoláků. Po předání stuhy už budou
tito Motýlci plnohodnotní školáci. Děti se do školy velmi těší
a my už jen slyšíme o tom jakou budou mít aktovku a penál, jaké
si koupí fixy a pastelky.... Ještě si ale společně užijeme pár
krásných akcí jako jsou radovánky, společný výlet a předem
zmíněné pasování. Myslím si, že si tyto děti užily krásný poslední
předškolní rok a nám už nezbývá než jim popřát, aby se jim ve
škole moc dařilo, aby zúročily všechno to co jsme jim v MŠ
předali, aby se tak, jak se těší do školy nyní, těšili do školy po celý
svůj život.
Zuzana Brezňáková

Chocia¿ ma³o mamy lat...
mało mamy lat...taką piosenką pragniemy zakończyć
tegoroczny rok szkolny, który tak szybko dobiega końca.
Zbliżają się wakacje, przez dzieci w przedszkolu bardzo
niecierpliwie oczekiwane. Pogoda sprzyja i wszyscy chcą
odpocząć.
Również drugie półrocze było u nas w przedszkolu wesołe
i ciekawe. Półrocze rozpoczęliśmy karnawałem dla dzieci. Maski
były bardzo udane a zabawa świetna. Święto Babci i Dziadka
odbyło się u nas w pomieszczeniach przedszkola, kiedy to dzieci
pokazały swe umiejętności gry na instrumentach oraz zaśpiewały
angielską piosenkę i zatańczyły w parach. Ponieważ lubimy nasze
babcie i dziadków, w tym roku zaprosiliśmy ich również do
przeczytania bajeczki przed snem. Przy tej okazji chcemy bardzo
serdecznie podziękować babciom i dziadkom, którzy znaleźli
wolny czas i przyszli urozmaicić dzieciom czas przed
leżakowaniem.
W ramach bardzo dobrej współpracy z kierownictwem
Domu Św. Józefa, prezentujemy programy na dzień Babci
i Dziadka, czy też Dzień Rodziny seniorom mieszkających
w tym domu. Razem z dziećmi przygotowujemy też wyroby na
wystawy wielkanocne, które są prezentowane właśnie w Domu
Św. Józefa.
Tegoroczny Dzień Rodziny był bajkowy, dziewczynki jako
księżniczki a panowie jako księciowie. Aby było ciekawiej, dzieci
zatańczyły rock and rola Elvisa Presleya. Rodzice byli zachwyceni
przebraniem i tanecznymi kreacjami chłopców z gitarami. Było
kolorowo, wesoło i wszystkim się bardzo podobało, co nas
niezmiernie cieszy.
Także współpraca z rodzicami układa się dobrze. Rodzice na
bieżąco interesują się działalnością przedszkola, zawsze są chętni
do pomocy, przygotowań, niektórzy wpomagają nas też
materialnie, za co również jesteśmy bardzo wdzięczni. W drugim
półroczu spotkaliśmy się z rodzicami przy szyciu kotylionów
i wytwarzaniu ozdób wielkanocnych. Dziękujemy nie tylko
rodzicom ale również babciom, szczególnie pani Humel, która
otworzyła dla dzieci warsztaty ceramiczne i każde dziecko
przygotowało dla mamusi prezent.
W ciągu roku jeżdżą dzieci na teatrzyki Bajka do Czeskiego
Cieszyna, często też oglądamy bajki w czeskim przedszkolu.
Ciekawostką w tym półroczu był pokaz ptaków drapieżnych
w parku obok szkoły. W ramach dobrej współpracy
i zainteresowania o książki odwiedziliśmy ropicką bibliotekę.
Wielkim wrażeniem dla dzieci na dzieci był też pokaz karetki
pogotowia. Z okazji Dnia Dziecka czeka na dzieci
nadmuchiwany zamek oraz pokaz pracy strażaków w Ropicy.

Przed nami jeszcze jajecznica u pani Kuczerowej i wycieczka
wraz z rodzicami na Koziniec. No a potem będzie potrzeba
pożegnać naszych miłych starszaków, którymi są – Miriam
Bednarzová, Vojtěch Mladý, Samuel Szuścik, Anita Tomanková
i Ema Frydová. Odchodzą od nas dzieci do pierwszej klasy.
Niektóre dzieci przechodzą do czeskiego oddziału przedszkola,
by rok przed szkołą spędzić tam. Pożegnania zawsze są trudne, bo
dzieci bardzo nam przyrosły ddo serca. Będziemy mile
wspominać na wspólnie spędzone chwile.
Podziękowania za cały szkolny rok należą pani dyrektor
naszej placówki, wszystkim rodzicom, członkom Macierzy
Szkolnej, przedstawicielom gminy w Ropicy oraz sponzorom za
wsparcie i pomoc w ciągu całego roku. Wszystkim zaś życzymy
miłych, słonecznych oraz pełnych wrażeń wakacji.
Cieszymy się po wakacjach.
Wakacje, wakacje to wolny pogodny czas…..
Halina Gajdaczová i Soňa Waszutová

OBECNÍ KNIHOVNA
- BIBLIOTEKA GMINNA ROPICE
Blíží se prázdniny, doba dovolených a odpočinku. Cílem
dnešního příspěvku je proto představení knižních novinek
nacházejících se v knihovně, které pomohou zpříjemnit letní dny.
Milovníky cestování určitě zaujme kniha Leoše Šimánka
„Z Nového Zélandu přes Havaj do Austrálie“, třídílná kniha
Vlastimila Vondrušky „Husitská epopej“ potěší všechny, kteří se
zajímají o dějiny.
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K velmi žádaným knihám letošního roku patří např. „Kafe
a cigárko“ Marie Doležalové, „Syn“ Jo Nesba nebo „Ve službách
zla“ Roberta Galbraitha. I pro tyto knihy si můžete přijít do
knihovny.
Pro děti bude připravena série knížek o zvířátkách z edice
Příběhy se šťastným koncem. Ty trochu starší, které čekají na
10. díl Deníku malého poseroutky „Staré dobré časy“, o prázdninách už určitě budou moci pro něho sáhnout do regálu
v knihovně.

Přehled všech knih, nejen knižních novinek, se nachází na
www.naseknihovna.cz/ropice. Do knihovny zvu vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 15:00 do 19:00 i v průběhu července a srpna,
zároveň všem přeji krásné prázdniny.
Również miłośnicy polskiej książki mają z czego wybierać.
„Tryptyk syberyjski“ Romualda Koperskiego to fantastyczna
opowieść o samotnej podróży autora przez Syberię, “Kroniki
Cliftonów“ zaś to czterotomowa saga o miłości, zemście, ambicji
i zdradzie. O jej autorze Jeffreyu Archerowi napisano: Archer
wzbudza w czytelnikowi chęć przewrócenia kartki, by się
dowiedzieć, co będzie dalej. Na pewno warto przeczytać. Równie
ciekawe będą książki Tomasza Siekielskiego, czy ostatnio wydana
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książka Sophie Hannah „Inicjały zbrodni. Agata Christie“ - nowa
powieść z udziałem słynnego detektywa i nowa autorka, wybrana
przez spadkobierców Agathy Christie!
Polskie biblioteki na Zaolziu mają w Polsce szlachetnego
darczyńcę książek dla dzieci i młodzieży. Jest nim Tomasz
Sypniewski z Bydgoszczy. Dziesięć najnowszych książek
znajdujących się w bibliotece to właśnie część daru przekazanego
do bibliotek regionu. Najmłodsi na przykład mogą wybrać
książkę Beaty Ostrowickiej Franuś, gdzie ty masz głowę?, starsi
książkę Rafała Witka Plaża tajemnic, czy Rafała Skażyckiego
Przepraszam, czy tu borują?

Serdecznie zapraszam do biblioteki i w czasie wakacji.
Biblioteka jest dla wszystkich chętnych otwarta w poniedziałki
i czwartki od 15:00 do 19:00. Zapraszam również do odwiedzenia
strony internetowej www.naseknihovna.cz/ropice. Wszystkim
życzę udanych wakacji.
Zpráva z poslední chvíle: Ropice má knihobudku! Naše
obec, díky vstřícnosti starostky Uršuly Waniové a sponzorskému
daru pana Rostislava Paloncy se připojila k průkopnickým
knihovnám, které už tuto novinku mají!
Knihobudka (skřínka, ve které se nacházejí knihy i časopisy)
se nachází v parku u školy. Sloužit bude všem, kteří budou mít
zájem ji otevřít a podívat se dovnitř. Pravidla používání jsou
jednoduchá.
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1. Knihy a časopisy jsou k dispozici všem
2. Knihy (časopisy) po přečtení je možno vrátit, ponechat si
nebo donést jiné
Podněty, postřehy nebo dotazy pište na e-mail knihovny:
knihovna.ropice@centrum.cz.
Marie Zientková, knihovnice - bibliotekarka

Hasièi
Za devatero horami a devatero řekami, v malebné Beskydské
krajině, v údolí řeky Ropičanky, stála jedna hasičská zbrojnice.
Nebyla to ovšem ledajaká zbrojnice, byla totiž kouzelná. Ptáte-li
se, čím to, že se o ní vedly zvěsti, pověsti a další povídky? Tak
čtěte dál...
Téhle zbrojnici kralovala jedna hodná hasička, jménem
Blanka. Nebyla na to ovšem sama, spolu s ní se o zbrojnici, a také
o všechny občany této malebné vísky, kterou nazývali Ropice,
starala spousta dalších hasičů a hasiček. Říkalo se jim dobráci,
protože vše, co pro obec dělali, bylo dobrovolně, z vlastní vůle
a s odvahou sobě vlastní. Ale ani tito dobráci se neobejdou bez
cizí pomoci. S výbavou obsahující pár pláštěnek a několikero
lopat se jen těžce čelí takové přírodní katastrofě, jakou jsou
povodně. Ano, přesně takové bylo vybavení zbrojnice v době, kdy
současná parta dobrovolných hasičů čelila velké vodě v roce 2005.
Když ovšem královna obce Ropice, paní Waniová viděla, s jakou
vervou a úsilím se do špinavé práce místní hasiči pustili, rozhodla
se, že jim pomůže a uvolnila prostředky pro nákup dalšího
vybavení. To bylo radosti! Se starším autem typu Avie se stala
jednotka mobilní a mohlo se začít jezdit pomáhat na výjezdy,
a také na soutěže, kde dobráci hrdě reprezentovali svou obec.
S postupem času však hasičům chyběla jedna věc, která se nikde
nedá koupit. Nebyly to tři zlaté vlasy děda Vševěda ani
sedmimílové boty. Chyběla jim v hasičárně ženská ruka.
Uspořádali válečnou poradu a rozhodli se, že udělají nábor na
ženské družstvo. Netrvalo dlouho a přihlásilo se tolik osob
něžného pohlaví, že mohlo být založeno kompletní ženské
družstvo. Hasičům radostí očička jen zasvítila a těšili se z toho,
jak se jim to náramně povedlo. Hasičky zastaly spoustu práce,
pomáhaly s organizací veškerých akcí, jezdily na závody
a vyhrávaly poháry od samého počátku. No není to kouzelné?
Toho si opět všimla královna obce Ropice, paní Waniová. Když
viděla, jak je ženská část družstva pilná a pracovitá a jak jim to
spolu s tou mužskou částí klape, rozhodla se, že uvolní
v královské pokladnici nějaké místo tím, že poskytne dukátky na
opravu kouzelné zbrojnice, která již byla stará a potřebovala
nejen nový kabátek. Práce bylo až nad hlavu. Hasiči i hasičky tam
potili krev, ale výsledek stojí za to. Za takovou podporu jsou
všichni dobráci moc vděční a mají z toho radost.
Co se ovšem nestalo, kouzelná Avie začala marodit. To víte,
už má nejlepší roky za sebou. Starali jsme se o ni moc hezky,
věnovali ji nadstandardní péči. Ale žádné autíčko není
nesmrtelné, ani když je kouzelné. Snažíme se tedy s hasiči
i hasičkami dělat vše pro to, aby z nás královna naší vesnice měla
jen samou radost, a třeba se zase rozhodne uvolnit nějaké
dukátky na autíčko nové, nablýskané a voňavé.
K tomu ovšem potřebujeme nové členy. Kdo se chce stát
součástí naší pohádkové zbrojnice? Nechť se dostaví kterýkoli
pátek v 17 hodin k naší kouzelné zbrojnici a pozná kouzlo
dobrovolných hasičů.
Roku 1910 bylo postaveno hasičské depo v Ropici. Co se dělo
tehdy, Vám už asi nepovím, ale můžu Vám popsat to, co se děje
nyní. Začneme loňským rokem. Když jsme všichni přiložili ruce
k dílu, tak jsme dokázali dobře zrenovovat naši kuchyňku,
zasedací místnost, koupelnu, chodbu, dámské a pánské toalety.
Vše bylo dělané od úplných základů, bylo i strhnuto a předěláno

pár vnitřních zdí za účelem lepšího využití prostoru. Naši
členové mužského týmu měli na starost tu těžší práci, ovšem
ženské členky jim byly vždy k ruce. My ženy jsme přebraly otěže
až při dokončovacích pracích. Sice jsme to nezvládli za dva týdny,
ale za to jsme si užili zábavy, srandy a hlavně naší druhé rodiny.
Ano, to přesně jsme. Jsme rodina.
Letos máme za sebou naši tradiční ostatkovou zábavu
a stavění Májky. Také jsme už zvládli naši první letošní soutěž.
Náš mužský tým skončil na pátém místě ze sedmi. To je celkem
velký úspěch vzhledem k tomu, že se sešli na poslední chvíli.
Není to lehké, když každý pracuje na jiné směny, takže za mě
klobouk dolů. Ženský tým se umístil na prvním místě. Jedna
z nás letos dokonce i složila zkoušky rozhodčího. A aby toho
nebylo málo, tak další dvě udělaly zkoušky strojníka.
Dále, budeme mít nové hasičské auto: Iveco z Německa.
Naše stará Avie dobře sloužila a pořád je funkční. I když z ní
občas něco kape nebo upadne klika, ovšem není se čeho bát,
jelikož náš velitel Marek Haltof dokáže vše opravit. Ovšem Iveco
nám přinese nové možnosti. A z toho pro Vás vyplývá, že
budeme mít i spoustu dalších volných míst. Takže zájemci, jen se
hrňte k nám. Máme spoustu krásných zážitků a kamarádů, kteří
jsou pro nás nejdůležitější. No jak jsem už napsala, jsme rodina.
I ty máš možnost být její součástí a věř, že i o tebe se naše
starostka dobře postará.
A nakonec hrozně ráda poděkuji našim úžasným sponzorům.
Ossiko, Kovona, Enviform, bratři Steblovi, IT Master – těm
všem velmi vděčíme za to, kde teď jsme a za to, co máme. Jen
díky nim můžeme být hrdi na ty police s poháry, které vlastníme.
A to největší poděkování na závěr patří naší milované obci
Ropici, která nás podporuje nejvíce.
Petra Sikorová, členka sboru
Sedm jednotek hasičů zasahovalo o pondělním večeru
23.5.2016 v obci Ropice (okres Frýdek-Místek) u požáru v areálu
vrakoviště, které zasáhlo plochu 30×50 metrů a dvě ocelové haly.
Kouř z vraků aut i jejich pneumatik se naštěstí dostatečně
rozptyloval po okolí a podle názoru pracovníků životního
prostředí nezpůsobil žádné problémy. Při požáru, za který může
nedbalost při řezání rozbrušovací pilou, nebyl nikdo zraněn.
Předběžná škoda byla odhadnuta na 100 tisíc korun, především
na zařízení uvnitř dvou hal. Může se zvýšit o škodu na
elektrických drátech nad vrakovištěm, které se teprve budou
kontrolovat.
Operační středisko hasičů bylo o požáru informováno
v pondělí krátce po 19. hodině. Do Ropice vyjely tři jednotky
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS
MSK) – ze stanic Český Těšín, Třinec a Frýdek-Místek, společně
s nimi tři jednotky dobrovolných hasičů – Ropice, Bystřice
a Český Těšín-Město, pomáhali také hasiči z Třineckých
železáren.
Hořela hromada vyřazených aut (některá s pneumatikami) na
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ploše 50×30 metrů ve třech a někdy i čtyřech vrstvách nad
sebou. Hasiči dostali oheň pod kontrolu už zhruba za hodinu
a čtvrt, dohašování jim zabralo dalších několik desítek minut.
Většina jednotek se vracela na své základny po 22. hodině. Na
kontrolu požářiště zde až do úterních ranních hodin zůstaly dvě
jednotky dobrovolných hasičů – Ropice a Český Těšín-Město.
por. Mgr. Petr Kůdela (převzato z www.pozary.cz)
Všem zúčastněným jednotkám velmi děkujeme za skvělě
odvedenou práci, profesionální přístup a možnost bojovat proti
ohni spolu s nimi. Taktéž děkuji vedení Obce Ropice za rychlou
reakci a podporu během hašení a následného střežení požářiště.
Zároveň a hlavně děkuji všem přítomným členům JSDHO
Ropice za pomoc při hašení, hlídání a uvedení všech použitých
prostředků do původního (čistého) stavu.
Koler

Ohlédnutí se za uplynulou sezonou
stolního tenisu v Ropici
- výèet sportovních aktivit v sezonì 2015-16
Oddíl stolního tenisu k dnešnímu dni má zaevidováno 30
členů, z toho 7 žáků. Většina členů jsou aktivní registrovaní hráči
soutěžící ve 4 družstvech.
Soutěžní kategorie:
umístění po sezóně 2015-16
A - družstvo – v krajské soutěži II. tř. sk A
5. místo
B - družstvo – v okresním přeboru
3. místo
C - družstvo – v okresní soutěži 1. tř
4. místo
D - družstvo – v okresní soutěži 3. tř
9. místo
Členové oddílu se zúčastňovali na různých turnajích ST
pořádaných v oddílech okresu FM, ale také v sousedním Polsku

9.5.2016 v Gliwice-Pyskovice – kde naše 9-ti členná výprava
získala 2 ocenění.
O výrazný úspěch našeho oddílu na OP mládeže se postaral
v žákovských kategoriích Aleš Rusnák – v kat st. žáci jednotlivci
2. a čtyřhře st. žáci získal titul okresního přeborníka, v kat. dorost
jednotlivci i ve čtyřhře získal titul okresního přeborníka a ve
smíšené čtyřhře dospělých se sestrou Markétou získali titul
okresního přeborníka za tyto úspěchy se přičinili hlavně jeho
rodiče. V letošní sezoně přestoupil Aleš do Baníku Havířov. Hráči
oddílu stolního tenisu děkují Alešovi za úspěšnou reprezentaci
oddílu, přejí mu další sportovní růst a úspěchy v novém oddíle
ST Baníku Havířov.
Tréninková činnost
Žáci trénují:
2x týdně úterý a čtvrtek - 2 hodiny, pod odborným vedením
trenéra Jřího Chudíka, dochází 7 žáků. Žáci se zúčastnili na
Okresních bodovacích turnajích mládeže.
Dospělí trénují
středa od 16:00 do 21 hod.,
úterý a čtvrtek od 18:30 do 21 hod.
Oddíl uspořádal následující akce:
23. 4. 2016 - MEMORIÁL Vl. Kalety – 11. ročník,
mezinárodní turnaj ve stolním tenise pod záštitou paní
Mgr. Uršuly Waniové - starostky obce
Účast: 26 hráčů hrajících v těchto kategoriích:
Open - bez omezení (všichni) – Zvítězil Nowakowski Pawel
- Gliwice, II. Rucki Sylwester - Český Těšín a III. Glanowski
Waldemar- Gliwice
nad 50 let - O putovní pohár „MEMORIÁL Vl. Kalety“ –
Zvítězil Nowakowski Witold - Gliwice.
21. 5. 2016 Turnaj neregistrovaných hráčů obce Ropice ve
stolním tenise,
Zvítězil: Adam Jendrulek – žák ST Ropice
Zájemci o aktivní vyžití se v tomto sportu mohou přijít
každou středu v době od 16 do 19 hodin do tělocvičny
TJ SOKOL Ropice, kde získají podrobnější informace.
Zprávu zapsal: Šancer Jindřich

TJ Sokol Ropice sponzorùm
a v em dobrým lidem
Milí čtenáři,
ráda bych jménem TJ Sokol Ropice a prostřednictvím těchto
řádků vyslovila poděkování našim sponzorům a všem dobrým
lidem, které v TJ máme...
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Zpravodaj obce Ropice

Velké poděkování patří zastupitelům obce Ropice, kteří nás
v posledních letech podporují formou poskytnuté dotace. Touto
finanční pomocí nepodporují jen provoz našich sportovišť, ale
zejména rozvoj sportovní činnosti a sportovní přípravy dětí v naší
obci.
Jak možná víte, sportovní přípravě dětí se věnuje oddíl
stolního tenisu a tenisu. Přičemž oddíl stolního tenisu je v tomto
dlouhodobě velmi úspěšný. Za to, ale hlavně za odhodlání,
trpělivot, čas a chuť rozvíjet lásku ke sportu v řadách mládeže
patří našim trenérům velké poděkování. V oddíle stolního tenisu
panu Jiřímu Chudíkovi a Ing. Jindřichu Šancerovi, v tenisovém
oddíle pak panu Janu Konderlovi. Nesmírně si vážíme jejich
činnosti, neboť dobře víme, jak náročná je práce s dětmi.
Mimo řízených zájmových činností pro Vás a Vaše děti
nabízíme také možnost pronájmu sportovišť a společenských
prostor. Venkovní sportoviště u fotbalového hřiště nabízejí
k pronájmu dva tenisové antukové kurty, kde můžete rovněž hrát
volejbal a nohejbal. Mimoto jsou zde dvě společenské místnosti
s kapacitou 20 a 40 osob. Menší z nich prošla v zimě rozsáhlou
rekonstrukcí. Součástí rekonstrukce bylo vybudování sociálního
zařízení, kuchyňky a prostor k posezení. Prostory jsou vhodné
jak k sportovní činnosti, tak k pořádání společenských akcí,
rodinných oslav, teambuildingů a jiných firemních setkání. Velké
poděkování za údržbu areálu u fotbalohé hřiště, iniciativu,
nadšení, chuť pracovat a zejména za provedení celé rekonstrukce
společenské místnosti patří panu Ladislavu Schvarczovi, jeho
rodině a přátelům, jež mu pomáhali. Poděkování patří rovněž
sponzorům, kteří nám s rekonstrukcí pomohli finančně nebo
zajištěním potřebných materiálů, zejména pak firmě Hamrozi,
s.r.o., Stolařství Smolka a velkoobcodu s elektronikou Elfetex.
V majetku TJ je rovněž již zmíněné fotbalové hřiště, které se
snažíme pravidelně udržovat, aby mohlo být využíváno širokou
veřejností. Hřiště je volně dostupné, v případě, že by jste měli
zájem o zapůjčení malých fotbalových branek, či pronájem
celého hřiště pro účely různých turnajů a soutěží, doporučuji
kontaktovat správce přilehlého areálu.
Mimo tento areál je možno pronajmout si také tělocvičnu,
která slouží zejména pro tréninky a závodní utkání oddílu
stolního tenisu a zimní sportovní přípravě dětí tenisového
oddílu. Za spravování a péči o tento areál děkujeme panu Tomáši
Rusnákovi.
Na závěr chci poděkovat firmám a společnostem
JAP TRADING, s.r.o., STEELTEC CZ, s.r.o., MORAVIA
STEEL, a.s. a panu Szücsovi Rudolfovi za dlouhodobou finanční
podporu. A všem oddaným členům TJ SOKOL ROPICE, jež
s námi jsou v časech dobrých i zlých, využívají pro své
volnočasové aktivity naše sportoviště a když je potřeba něco
opravit či zvelebit rádi přiloží své ruce k dílu.

A protože letošní počásí je poněkud rozmarné – přivodilo nám
vzpomínky také na lidové pranostiky, které na základě dlouholeté
lidské zkušenosti a pozorování dávají do souvislosti určité
meteorologické jevy a roční období. Zajímavé bylo zjištění, jak
podobné jsou si některé pranostiky v češtině i v polštině – tak jak
je uváděli klienti. Připomeňme si společně některé, zejména ty,
které se vztahují k letním měsícům:
Červen:
W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze.
Medardova kápě čtyřicet dní kape. (8.6.)
Jaki Medard dzień obwieści, takich będzie dni czterdzieści.
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. (12.6.)
Święty Antoni od zguby broni. (13.6.)
Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá. (15.6.)
Na świętego Wita ze śpiewem ptaków kwita.
Na svatého Jana otvírá se k letu brána. (24.6.)
Przed świętym Janem najdłuższy dzień panem.
Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca
nie zobaczą.(29.6.)
Červenec:
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Svatá Markyta vede žence do žita. (13.7.)
Svatá Markéta trhá první hrušky.
W dzień świętej Małgorzaty pierwsze gruszki do chaty.
Svatý Jakub větší na sníh věští. (25.7.)
Svatá Anna chladná z rána (26.7.)
Od świętej Hanki chłodne wieczory i ranki.
Srpen:
Je-li v srpnu chladno, bývá ve sklepě hladno.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. (10.8.)
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. (24.8.)
Wawrzyniec i Bartłomiej kiedy w słońcu trwają, piękną jesień
przepowiadają.
Na svatého Augustina zahvízdá už meluzína. (28.8.)

Mgr. Gabriela Szmeková

Lidé, kteøí neznají nudu, ijí déle
Pracovníci Domu sv. Josefa v Ropici již tradičně připravují pro
klienty různé společenské akce. Jen v měsíci květnu to bylo např.
vystoupení pěveckého sboru Godulan – Ropica, vystoupení dětí
z mateřské školy Ropice a smažení vaječiny na zahradě.
Kromě společenských akcí se senioři věnují různým terapeutickým činnostem: muzikoterapii, arteterapii, fyzioterapii,
reminiscenční terapii. Zvláště ta poslední se těší velké oblibě,
klienti se rádi vracejí ve vzpomínkách k zážitkům z minulosti.
Reminiscence umožňuje alespoň ve vzpomínkách prožít některé
životní okamžiky vícekrát: mládí, životní lásky, ale třeba i práci na
poli. Ta byla závislá na počasí a atmosferických jevech.

Čas ukáže, nakolik byly pro letošní rok tyto pranostiky
pravdivé.
Přejeme všem hezky strávené letní měsíce, a to za každého
počasí.
Jménem klientů a pracovníků Domu sv. Josefa
J. Szpyrcová
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