ZPRA VOD AJ
Obce Ropice

prosinec 2018

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejkrásnějšího období roku, Vánoc. Pro každého známý pocit a jasná
představa krásných chvil strávených v kruhu rodiny. Je to také čas,
kdy do Vašich domovů přichází další číslo ropického zpravodaje
o dění v obci.
Hned v úvodu bych Vám, voličům, chtěla poděkovat za 60%
účast v komunálních volbách a hlasy, kterými jste nás zvolili za
členy obecního zastupitelstva. Své úkoly se budeme snažit plnit
zodpovědně a nezklamat důvěru, kterou jste v nás vložili.
Vaše požadavky, náměty a připomínky určují směr naší práce
a naše společné vize. Obec má zpracovaný a schválený „Strategický
plán rozvoje obce 2015 – 2035“. Nové zastupitelstvo bude muset
aktualizovat tzv. „Akční plán“ na nejbližší období.
V následujících řádcích se vrátím k dění druhé poloviny
letošního roku. Byl zrealizován a zkolaudován nový, téměř 1 km
dlouhý, vodovodní řád „Piwko – Widenka“, na jehož realizaci jsme
získali dotaci Moravskoslezského kraje. Nový asfaltový povrch
získala komunikace na Oblaskách. Další investiční akcí byla
výstavba nové místní komunikace k novým rodinným domům
taktéž v části Oblaski. V budově mateřské školy byla provedena
celková rekonstrukce elektroinstalace.
Po náročné majetkoprávní přípravě a stavebním řízení jsme
v druhé polovině letošního roku konečně získali stavební povolení
na následující stavební akce, které jsou součástí schváleného
Strategického plánu:
· Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice –
Nebory – jedná se o chybějící část chodníku podél silnice I/11
od autobusové zastávky Cihelna směrem k Neborům
· Spojovací chodník podél I/68 v Ropici – jedná se o chybějící
část chodníku mezi výjezdem z obchvatu Třince v Neborech
a již dříve zrealizovaným chodníkem v části Ropice Za lesem
směrem na Střítež
· Úprava prodejního stánku v parku u ZŠ Ropice
Noví členové zastupitelstva teď rozhodnou, jakou prioritu dají
těmto připraveným akcím v aktualizovaném „Akčním plánu“.
Letos jsme na 2. zasedání zastupitelstva obce schválili naši
spolupráci s Moravskoslezkým krajem ve III. vlně kotlíkových
dotací. Každý úspěšný žadatel získá od obce příspěvek ve výši 7 500
Kč z rozpočtu obce. Tato částka bude žadateli vyplacena spolu
s kotlíkovou dotací automaticky a nemusíte obec o ni žádat
samostatně.

V závěru mi dovolte, abych touto cestou poděkovala pracovníkům obecního úřadu a bývalým zastupitelům za jejich práci a Vám,
spoluobčanům za spolupráci. Věřím, že i spolupráce se všemi
novými zastupiteli se bude vyvíjet ku prospěchu nás všech.
O Vánocích jsme si bližší než jindy a když si slíbíme, že nejen
během přicházejících svátků, ale i v novém roce nebudeme šetřit
upřímnými úsměvy, milými gesty, vlídnými slovy, dáme svým
blízkým a přátelům ten nejkrásnější dárek.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2019
hodně štěstí, zdraví, splněných předsevzetí a přání.
Mgr. Uršula Waniová, starostka obce

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Ropice
- podle počtu hlasů
Mgr. Uršula Waniová . . . . 335
Samuel Hlawiczka. . . . . . . 271
Ing. Gabriela Szmeková . . 267
Mgr. Janusz Sabela . . . . . . 265
Ing. Jiří Pindór. . . . . . . . . . 261
Ludmila Haltofová . . . . . . 261
Mgr. Jakub Dziergas . . . . . 241
Bc. Zbyhněv Nowok . . . . 239

Ing. Jan Bazgier . . . . . . . . . 229
Kamil Szarzec . . . . . . . . . . 202
Radim Revenda . . . . . . . . . 128
Jaroslav Haladej . . . . . . . . . 122
Jan Josiek . . . . . . . . . . . . . . 115
Ing. Martina Opachová. . . . 85
Věslav Król. . . . . . . . . . . . . . 75

Na Ustavujícím (1.) zasedání Zastupitelstva obce, konaném dne 31.10.2018, členové zastupitelstva zvolili za:
starostku
místostarostu
radní

Mgr. Uršulu Waniovou
Samuela Hlawiczku
Ing. Gabrielu Szmekovou,
Ing. Martinu Opachovou
Věslava Króla
předsedkyní finančního výboru
Ing. Martinu Opachovou
předsedou kontrolního výboru
Bc. Zbyhněva Nowoka
předsedou výboru pro národnostní menšiny
Jana Jośka

Na 1. schůzi Rady obce Ropice
byli za předsedy komisí zvoleni:
komise kulturní a sociální
komise stavební a životního prostředí
komise školství a tělovýchovy
komise majetkoprávní

Ing. Gabriela Szmeková
Ing. Jan Bazgier
Radim Revenda
Jaroslav Haladej
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Přehled poskytnutých dotací a darů v roce 2018
Název akce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Částka
Postytnutá dotace Judo ZŠ a MŠ Ropice. . . . . . . . . . . 36 000,00 Kč
Postytnutá dotace Chatita Český Těšín. . . . . . . . . . . . 10 000,00 Kč
poskytnutá dotace CSELESTA, z.s.. . . . . . . . . . . . . . . 50 000,00 Kč
Poskytnutá dotace Římskokatolická farnost Ropice . . 49 500,00 Kč
Poskytnutá dotace Stáj "M" Ropice,o.s. . . . . . . . . . . . . 23 200,00 Kč
Poskytnutá dotace Sbor dobrovolných hasičů . . . . . . 45 000,00 Kč
Poskytnutá dotace pro ZŠ a MŠ Ropice z.s. . . . . . . . . 39 900,00 Kč
Poskytnutá dotace TJ Sokol Ropice, o.s. . . . . . . . . . . 200 000,00 Kč
Poskytnutá dotace Senior domy POHODA a.s. . . . . . 20 000,00 Kč
Dotace občanům na změnu technologií vytápění. . . . 45 000,00 Kč
Poskytnutá dotace pro OPS Sv. Josef. . . . . . . . . . . . . 100 000,00 Kč
Poskytnutá dotace na zařízení pro úpravu vody . . . . . 49 000,00 Kč
Příspěvek na dovoz obědů seniorům 20,-Kč/oběd . . . 88 180,00 Kč
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 780,00 Kč

Zpráva o činnosti kulturní a sociální komise
za II. pololetí 2018
V druhé polovině tohoto roku jsme byli poblahopřát našim
občanům k jejich životním jubileím. U příležitosti 80 let jsme
navštívili 4 občany, 85 let oslavili 2 občané, a také jsme navštívili
oslavenkyni a oslavence ve věku krásných 93 let. (Z důvodu
nařízení GDPR nemůžeme uvádět jména občanů bez jejich
souhlasu.)
Občanům, kteří oslavili 50, 60, 70 a 75 let bylo zasláno celkem
30 gratulací.
Jako už tradičně jsme dne 22. 8. 2018 a 29. 8. 2018 pro seniory
uspořádali zájezdy do výrobny medových dortů Marlenka ve
Frýdku-Místku. Poté jsme pokračovali na Ostravici na prohlídku
dřevěných soch a následně jsme jeli směr Čeladná, kde jsme se
prošli v lázeňském areálu. Na zpáteční cestě jsme navštívili pivovar
Koníček, kde se konala prohlídka pivovaru a posezení u piva.
Počasí se v obou termínech vydařilo a jsme rádi, že naši občané
mají velký zájem o tyto seniorské zájezdy.
I letos bylo Ropické zakončení léta, které se konalo v parku
u školy dne 8. 9. 2018. Program začínal od 17. hodiny odpolední,
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kde vystupovaly mažoretky z Ropice a pěvecký sbor Políčko. Poté
následoval zábavný program pro děti a následně vystoupení dvou
hudebních skupin Contiband a Lake Malawi. Nakonec proběhla
taneční zábava s DJ. Počasí nám přálo a jsme rádi, že se lidé
z Ropice přišli pobavit.
Během měsíce prosince probíhaly akce Mikuláš a zpívání
koled.
Za kulturní komisi vám všem přejeme příjemné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce
2019.
Ludmila Haltofová

Občanům části obce Ropice Za lesem a okolí
Vážení sousedé,
před volbami do zastupitelstva obce zazněly požadavky na
případné změny a jiné náměty týkající se lokality Ropice Za lesem.
Vzhledem k tomu, že nejlepší cestou je bezprostřední kontakt
s orgány obce, obracím se tímto na Vás s výzvou, abyste neváhali se
obrátit na obec se svými požadavky a návrhy, o kterých se domníváte, že by mohly být v této lokalitě takto realizovány, a to v kratším
nebo delším časovém horizontu.
Jakožto občan a zastupitel z této lokality bych uvítal k tomuto
širokou účast místních obyvatel, aby mohla být zahájena věcná
diskuse vedoucí k případné realizaci a k prospěchu všech lidí z této
části obce.
Předem děkuji za příspěvky
Mgr. Janusz Sabela, zastupitel

Činnost sportovní komise za rok 2018
Sportovní komise pořádala nebo finančně přispěla na sportovní
akce pořádané různými organizacemi v obci.
Jedná se například o tradiční turnaj v přehazované pořádaný
naší základní školou, kterého se účastní také družstva z okolních
základních škol. Mimo jiné přispěla i našim Hasičům na ceny
v jejich soutěžích a mnoho dalších.
Již po čtvrté byl pořádán volejbalový turnaj smíšených družstev
neregistrovaných hráčů o „Putovní pohár starostky obce Ropice“
který má v naší obci každoroční tradici. Akce se konala 25. srpna
2018 a zúčastnilo se osm družstev: Amatéři, Hasiči 1, Hasiči 2,
Nohejbalisté, Oblasky, Mimoňky, Mášenky a medvěd a družstvo
hasičů z polského města Rybnik, kteří hráli mimo pořadí.
Vzhledem k velkému počtu přihlášených účastníků jsme byli
nuceni rozlosovat týmy do dvou skupin, kde se postupně utkal
každý s každým. Vítězové z každé skupiny si zahráli o první místo.
Po vyrovnané hře na tři sety, první místo obsadilo družstvo
Mášenky a medvěd. Poraženým finalistou byli hráči družstva
Oblasky, třetí skončily Mimoňky, čtvrtí pak Nohejbalisté, pátí
Amatéři, šestí Hasiči 1 a sedmí Hasiči 2.
Všichni obdrželi hodnotné ceny, za které bych chtěl poděkovat
následujícím sponzorům: obec Ropice, Lesostavby Frýdek-Místek,
a. s., Golf pro všechny, restaurace U Parduby, farma Wania,
restaurace Park a pan Milata.
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Velké poděkování patří i skvělým rozhodčím, jmenovitě panu
Miroslavovi Halamovi a panu Karlovi Pszczółkovi.
Akce měla velký ohlas, většina týmů projevila zájem zúčastnit
se i příštího ročníku. Předběžný termín byl stanovený opět na
přelom srpna a září 2019. Za spolupráci bych chtěl poděkovat
všem, kteří se angažovali na pořádání sportovních akcí. Sportovní
komise přeje všem občanům do nastávajícího roku 2019 pevné
zdraví a mnoho úspěchů nejen ve sportu.
Za sportovní komisi Radim Revenda

Vážení občané
dovolte mi, abych na sklonku roku 2018 podala několik
informací o škole a školských zařízeních v Ropici.
V září tohoto školního roce nastoupilo do základních škol
devatenáct prvňáčků, z toho 13 do základní školy české a 6 do
základní školy s polským jazykem vyučovacím. Celkem čítá
základní škola 86 školáků z toho 29 žáků s polským jazykem
vyučovacím a 57 s českým jazykem vyučovacím. Polská základní
škola poskytla zkoušky dívce, která je mimo českou republiku
a vzdělává se v českém jazyce.
Mateřské školy mají na českém oddělení zapsáno 34 dětí a na
polském oddělení 24 dětí.
Oddělení nejstarších předškolních dětí bude již stále
v prostorách základní školy.
Z pátých ročníků přešlo na druhý stupeň celkem 17 žáků. Žáci
z pátých ročníku přešli na základní školu do Hnojníku, PZŠ
Třinec. Žáci české základní školy přecházeli do ZŠ v Českém
Těšíně na tehdejší ZŠ Komenského, gymnázium v Českém
Těšíně, ZŠ v Hnojníku a 2. ZŠ v Třinci.
V letošním školním roce byly přijaty všechny děti, které
dosáhly školního věku. 6 ropických dětí bylo u zápisu na jiných
školách.
Rovněž jsme vyhověli všem požadavkům na přijetí dětí do
mateřských škol.
Naše škola v tomto kalendářním roce spolupracovala s polskou
základní školou v Golasovicích, na různých sportovních nebo
kulturních akcích. Zdařilou akcí byl turnaj v kopané pro žáky
1. ročníků.
Děti mateřských škol a děti prvního ročníku se zúčastnily
lyžařské školičky v Bukovci, kde získaly základy lyžování pod
vedením vyškolených instruktorů.
Naši žáci reprezentovali školu na různých soutěžích a v nejedné soutěži získali přední umístění nebo 1. místa. Pravidelně se
účastníme soutěží, které pořádají školy spadající do oblasti povodí
Stonávky. Velký úspěch má pěvecký sbor pod vedením jedné
z paní učitelek, který je pojmenován Políčko.
I v letošním roce si děti užívají rekonstruovaných půdních
prostorů, kde tráví celou část pobytu ve školní družině a v dopoledních hodinách probíhá v těchto prostorách výuka. Školní
družina se úspěšně zapojuje do akcí spojených se sběrem
odpadových surovin jako sběru papíru nebo sběru PET lahví.
Rodiče i děti jsou natolik aktivní, že v těchto sběrech se
umisťujeme na prvních místech. Pod vedením paní učitelky, která
se na naší škole zaměřuje na ekologickou výchovu, jsou děti

rovněž velmi aktivní ve sběru baterií a vyřazených elektrospotřebičích. I za tyto aktivity dostávají pěkné odměny.
Vážení občané, ráda bych poděkovala všem zainteresovaným
lidem, kteří jakýmkoliv způsobem spolupracují se školami v Ropici
a podporují tak rozvoj výchovy a vzdělávání našich budoucích
občanů. Poděkování patří hlavně představitelům obce, paní
starostce, radě Obce Ropice a zastupitelstvu, rovněž poděkování
patří složkám, které pracují při obci Ropice jako sportovní komise,
a kulturní komise, hasičskému sboru a mysliveckému sdružení.
Dále bych chtěla poděkovat Sdružení rodičů a přátel školy
a Macierzy Szkolnej při ZŠ s polským jazykem vyučovacím
v Ropici a v Neborech, představitelům polské národnostní
menšiny a v neposlední řadě rodičům.
Přeji všem občanům krásné a spokojené Vánoce plné lásky
a pohody a do nového roku šťastné vykročení.
Ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Bc. Irena Byrtusová

Jak jsme se měli na škole v přírodě
15. 10. – 24. 10. 2018
1. – 5. ročník ZŠ Ropice
Škola v přírodě je zotavovací pobyt dětí ze základní školy ve
zdravotně příznivém prostředí, který se koná v rámci vyučování.
Tento vzdělávací model má tři významy: zdravotní (pobyt
v přírodě, na čerstvém vzduchu, zlepšení fyzické kondice),
vzdělávací a výchovný (např. zvýšení samostatnosti). Žáci kromě
klasické výuky měli čas k odpočinku, hrám, stravování, procházkám, zpívání a cvičení.
Byli jsme ubytování v nádherném penzionu Pepovka ve Filipovicích v Jeseníkách. K dispozici nám byla velká učebna, společenská
místnost, vyhřívaný bazén, který jsme využívali každý podvečer,
restaurace s obsluhou a skvělým jídlem, multifunkční hřiště.
1. den příjezdu - Seznámili jsme se s prostředím a střediskem –
jak se mají děti chovat, aby jejich pobývání bylo příkladem
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ohleduplného postoje k životnímu prostředí. Hned jsme vyrazili
na přírodovědno - zeměpisnou vycházku, snažili se orientovat
v terénu, pozorovali okolní krajinu, její ráz.
2. den – Seznámení s programem – Sedm barev duhy – příběh
člověka, který hledá duhu. Tvořili jsme cestou do lesa paletku
plnou přírodnin, povídali jsme si o barvách duhy, vyráběli velké
duhy z přírodnin, které děti našly v přírodě.
3. den – barva žlutá, četba barva žlutá – svítí na co? Ukázka lesů,
stromů fotografie. V lese popisovali a sledovali jsme části stromů.
Aktivity v lese byly zaměřené na pozorování části stromu: hra na
strom, hra fotograf, hra hledej svůj strom podle hmatu, chůze po
korunách stromů, hra na orchestr, Semtamdřívko – pohádka
a výroba skřítka z klacíků
4. den – Sedm barev duhy – barva zelená. Vyprávění o člověku,
který hledá duhu, četli jsme dětem část, kdy duhu nenajde, ale
uslyší o moudrosti stromů, vydá se poznávat barvu zelenou, barvu
rostlin. Lesní patra – co roste v lese, procházka po Zemi – pozorování v biotopu, poznávání přírodnin – třídění byliny a stromy.
Hry: tichý pozorovatel, pexeso přírodnin, výroba kouzelného
listu z přírodnin.
5. den – Pátrání v terénu – pobytová znamení
6. den – výlet Velké Losiny do muzea papíru
7. den – se konala olympiáda, i když počasí se nám trochu
pokazilo.
8. den – Květiny, byliny – barva oranžová, příběh – Duhoví lidé.
Jak mohou vypadat duhoví lidé?
9. den – barva červená, dárek stromů, našli jsme si semínko
k listu a nalepili si jej do našich deníků. Stezka odvahy večer v lese
byla docela akční, ale všichni ji zvládli.
10. den – Znovuobjevení duhy – náš příběh má šťastný konec.
Popisovali jsme své pocity, když jsme šťastní, shrnuli celý pobyt,
rozloučili jsme se s okolím, uklidili kousek našeho lesa, ve kterém
jsme si hráli a učili se o něm.
Byla radost zde strávit tento týden pospolu, a myslím, že
všichni jsme si to moc a moc užili.
Za učitelský sbor Mgr. Beata Raszková

Z życia szkoły
Bardzo szybko naszej społeczności szkolnej zleciał czas od
początku września. Zaledwie przed niedawnem pożegnaliśmy
naszych piątoklasistów, a już witaliśmy sześcioro pierwszaków.
Razem z całą naszą szkołą wyjechaliśmy 15 października na pobyt
zdrowotny do Filipowic w Wysokim Jesioniku. Wielkim plusem
naszej wyprawy w takim terminie była cudowna pogoda, dzięki
czemu mogliśmy nie tylko zrealizować programy przyrodniczoekologiczne, pobawić się w lesie, ale również pojechać na
wycieczki do najbliższej okolicy, poznać ciekawe miejsca i historię
kraju (bez suszenia przemoczonych butów i ubrań!). Bardzo
ciekawa była wycieczka na urokliwe Wielkie jeziorko mchowe
w Rezerwacie rejwizkim, leżące na rozległych aktywnych
torfowiskach. Widzieliśmy charakterystyczną roślinność podmokłych terenów – sosnę błotną, brzozę karpacką, skrzyp leśny,
borówkę bagienną... Podziwialiśmy śliczne ważki, smukłe owady
o metalicznie lśniących skrzydłach. Na tablicy edukacyjnej dzieci
przeczytały, że spotkać tutaj można sóweczkę, najmniejszą sowę
w Europie. Celem naszej następnej wycieczki było Muzeum
Krajoznawcze Ziemi Jesenickiej, w którym zwiedziliśmy
ekspozycję z historii oraz ekspozycję flory i fauny Ziemi
Jesenickiej. Sympatyczny przewodnik tak ciekawie opowiadał
o zwierzętach żyjących na terenie Jesioniku, że dzieci słuchały
z otwartymi buziami i bardzo dużo z wykładu zapamiętały.
W niedzielę pojechaliśmy do Manufaktury papieru ręcznego oraz
do zamku renesansowego w Wielkich Losinach.
Dzieci tak napisały o naszym pobycie:
We wtorek pojechaliśmy na Rejwiz. Weszliśmy do lasu i szliśmy leśną
ścieżynką aż do drewnianego pomostu. Pani nauczycielka wzięła patyk
i sprawdzała głębokość torfowiska w pobliżu chodnika. Potem dotarliśmy do
Mchowego jeziorka. Było całkowicie czarne. Na tablicy przeczytaliśmy

wiele ciekawych rzeczy na temat jeziorka i całego rezerwatu przyrody.
(D.Č.)
W muzeum dowiedzieliśmy się, że przed stu laty na tereny Jesioniku
przywieziono z Alp austriackich kozice górskie, które żyją tutaj do dnia
dzisiejszego. Byliśmy również w papierni i na zamku. Nasza zielona
szkoła była na jedynkę! (M.C.)
W niedzielę byliśmy na zamku w Wielkich Losinach. Było tam bardzo
ładnie. Dowiedziałam się, że w dawnych czasach gości przyjmowano
w sypialni. Zaciekawiło mnie mnóstwo tulipanów na obrazach. Pani
przewodniczka wytłumaczyła nam, że wtedy tulipany były bardzo drogie
i nie każdy mógł sobie pozwolić na ich kupno, więc przynajmniej tulipany
sobie malowano. (D.G.)

W listopadzie nasza szkoła pragnęła uczcić setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dołączyliśmy do
międzynarodowego projektu eTwinnig pn.: „Tydzień dla
Niepodległej“. Projekt został podzielony na kilka aktywności,
nazwanych m. in.: spotkanie z historią, niepodległość nie tylko
pędzlem malowana, niepodległościowy zwiad terenowy. W ramach
projektu dzieci poznawały ważne wydarzenia w historii Polski,
rozwiązywały krzyżówki, kwiz, grały gry, których tematem była
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Polska. Na wycieczce w Cieszynie wspólnie szukaliśmy śladów
legionu ze Śląska Cieszyńskiego. Nauczyliśmy się również
„Mazurka Dąbrowskiego“ i w piątek 9 listopada o godzinie 11
uroczyście go zaśpiewaliśmy.
Z okazji kończącego się roku kalendarzowego dziękujemy za
miłą współpracę naszym Rodzicom, przedstawicielom Gminy
i PZKO oraz dyrekcji szkoły. Niech okres Adwentu i nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia będzie dla wszystkich
Czytelników chwilą ciepła rodzinnego, radości, dobroci oraz
chwilą wyciszenia i zadumy.
Lidia Rucka

Szkoła Podstawowa w Ropicy pragnie podziękować
Komisji ds. Edukacji i Sportu Gminy Ropicy, za zakup
materaca składanego dla uczniów. Dziękujemy również za
piękne nagrody do całomiesięcznego konkursu sportowego.
Składamy gorące podziękowania za wszelkie wsparcie ze
strony naszej gminy.

Novinky ze školní družiny
Před nedávnem nám opět začal nový školní rok a všechny tři
vychovatelky z ropické školní družiny jsme si lámaly hlavu, jak
žákům zpříjemnit jejich pobyt u nás. Vymyslely jsme několik
tematických okruhů a ty Vám nyní stručně představím:
„U nas na dziedzinie sóm kónie, krowy aji świnie“
Celoroční projekt zaměřený na obyčejný, i když vlastně velmi
neobyčejný, život na vesnici – zvyky, tradice a pranostiky –
„wykopki“, barborky, Vánoce, Velikonoce a vítání jara, pouť. Během
pátečních vycházek navštěvujeme zajímavá místa v Ropici.
Vnímáme přírodu všemi smysly
Díváme se kolem sebe, posloucháme, nasáváme vůně,
ochutnáváme, dotýkáme se přírody, pomáháme a chráníme.
Pozorujeme změny v přírodě. Zaměřujeme se na rostliny a zvířata,
které se nejčastěji vyskytují u nás – v lese, na louce, na statku,
u vody atd.
Fantazii se meze nekladou
Žáci dokončují podle vlastní fantazie originální omalovánky
a obrázky, vymýšlí a dotváří příběhy. Již proběhly např. tato témata:
Kdo to na mě z lesa kouká, Brambora na útěku, Velké prádlo.
Trash made – Ne vše, co vyhodíš, musí být odpad
Naší snahou je vést žáky k ohleduplnosti a hospodárnosti ve
výtvarných a pracovních činnostech. Ukazujeme si, že z běžně
dostupných a použitých materiálů a věcí můžeme vyrobit něco
nového. Redukováním odpadových materiálů a omezením nákupů
chráníme přírodu a životní prostředí. Tvořili jsme již ze starých
plechovek, novin a časopisů, vypáraných svetrů, bublinkové folie
a čeká nás ještě spousta jiných výzev.
Celoměsíční hra
Každý měsíc vybíráme jinou společenskou hru, za celý měsíc se
žákům body sčítají a na konci každého měsíce vyhlašujeme

nejaktivnější hráče na jednotlivých odděleních. Některé hry si
dokonce sami vymýšlíme a vyrábíme.
Že potmě vypadá všechno jinak a k dětské radosti stačí obyčejná
baterka, jsme se přesvědčili na lampionovém průvodu, ten letošní
se konal 26. října.
V listopadu proběhla „Soutěž s panem Popelou“ ve sběru
starého papíru, kterou pořádá FCC Enviroment. Stále nás udivuje,
odkud se to ohromné množství starých novin, letáků, časopisů
a jiných tiskovin v našich domácnostech bere. Díky Vaší neúnavné
práci a podpoře jsme společnými silami v tomto podzimním kole
sesbírali 2,2 tuny. Děkujeme!
V době, kdy čtete tento příspěvek, již s největší pravděpodobností máme za sebou i vánoční dílničky a jarmark. Věřím, že jste
s námi strávili příjemné odpoledne u společného tvoření a odnesli
si do svých domovů vlastnoručně vyrobené dekorace nebo
nakoupili malé dárečky pro sebe a své blízké.
Závěrem děkuji Macierzy Szkolnej, SRPŠ a sportovní komisi
obce Ropice za podporu.
PF 2019!
Beata Revendová, vychovatelka ŠD
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Mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda. Mateřská škola v této době prošla
rekonstrukcí elektřiny a malováním, a první zářijové dny už mohla
ve svém novém kabátku vítat děti. Mohlo by se zdát, že to není tak
dlouho, co nám začal nový školní rok, ale jsou to již tři měsíce a za
tu dobu jsme už něco prožili.
Pro naše nejmladší děti, děti z třídy Broučků, nejsou počátky
předškolní docházky zrovna jednoduché. Toto období, ve kterém
si zvykají na zcela novou situaci a ocitají se v novém prostředí bez
rodičů, bývá plné slziček. Dokonce i některé děti z minulého
školního roku stihly pobytu v mateřské škole během prázdnin
odvyknout a znovu zaběhnutí jim činilo potíže. Naštěstí tyto
nelehké časy nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro nás pedagogy,
netrvaly dlouho a můžeme si plnými doušky užívat společně
strávené chvíle.
Ani pro starší děti, které nastoupily do třídy Motýlků, nebyl
start nejsnadnější. Čekaly je totiž hned dvě změny – nová paní
učitelka a přesun z „malé školky" do budovy školy. Motýlků je
v letošním roce 12, z toho 7 dívek a 5 chlapců. Aby byl jejich
přechod do nového prostředí co nejpříjemnější, udělaly si s paní
učitelkou plyšáčkový den. Děti si do školky přinesly svého
nejoblíbenějšího plyšáčka, s ním si celý den hrály, cvičily
a samozřejmě ho představily ostatním kamarádům. Dětem se tento
den moc líbil, proto v brzké době plánujeme další, i když trošku
odlišný - den smajlíkový. V září zažily děti další zajímavou událost,
a to cestu autobusem do Třince, kde navštívily Výstavu drobného
zvířectva. Na výstavě zhlédli mnoho druhů domácích zvířat.
Nejvíce se dětem líbily slepičky, králíčci a holoubci. Program
Motýlků je velmi pestrý... děti každé úterý hraním na flétnu
procvičují správné dýchání, rozvíjí jemnou motoriku a smysl pro
rytmus, ve středu předškoláci pracují pomocí Metody dobrého
startu, propojují písničky se cvičením a grafickými prvky. Metoda
je zároveň pomáhá lépe připravit na přechod do školních lavic.
Kulturní vyžití dětem zajišťují divadelní soubory, které naši
mateřskou školu pravidelně navštěvují.
Nádherný konec léta, ale i nadprůměrně teplé podzimní počasí
nám umožnilo k pobytu venku dlouhodobě využívat školní
zahradu. Děti se veselily celou řadou různých her, měly možnost
pořádně odzkoušet nové zahradní prvky, samozřejmě se ale
vydováděly i na těch stávajících. Sklidili jsme rajčata, ředkvičky,
mrkve, lesní jahody i fazole, zasadili keře malin. V našem hmyzím
domečku každou chvíli pozorujeme nové obyvatele a dovybavujeme ho přírodninami, které sbíráme během výprav. V tomto
školním roce jsme museli s ohledem na nižší věk dětí a jejich
fyzickou zdatnost náplň výprav trochu pozměnit. Svačinky si
vychutnáváme nyní na školní zahradě v novém altánku. To
nejdůležitější poselství však zůstalo zachováno, děti tráví v přírodě
více času, užíváme si s Motýlky i staršími Broučky toulky okolím,
těšíme se z přírodních krás, přírodu nejen pozorujeme, ale také jí
nasloucháme, vytváříme si k ní pozitivní vztah.
Jednou z činností, která bezpochyby charakterizuje podzimní
čas je pouštění draků a ani my jsme nezaháleli. Naši draci létali
krásně vysoko, jeden se dokonce vydal do světa. Velké poděkování
patří rodičům a jejich dětem, kteří doma v rámci akce „Vyletěl si
pyšný drak“ vyrobili spoustu nádherných draků, jež zdobí naše
třídy.
Podzim se pomaličku chýlí ke konci a své vlády se zanedlouho
zhostí zima, která nás již o svém příchodu informovala prvními
mrazíky i sněhem. Společně s rodiči jsme se proto vydali uspat les
i jeho obyvatele, příjemné odpoledne jsme obohatili o podzimní
tvoření. Děti již vědí, že nastal čas, kdy se příroda chystá
k zimnímu spánku a přezimovat zvířatům pomůže rovněž zásoba
kaštanů a žaludů, kterou nám pomohly s rodiči nasbírat.
Se změnou počasí nás bohužel začaly trápit bacily. Děti jsou
v poslední době více nemocné. Věříme, ale že všechny nemoci
brzy překonáme a doufáme, že nám v boji proti nim pomůže také
nová čistička vzduchu, která byla nainstalovaná v herně třídy
Broučků. S dětmi si pak budeme moct užívat krásné předvánoční
období a už nyní víme, že se máme opravdu na co těšit.

Na závěr bychom chtěly popřát hodně štěstí paní učitelce
Bc. Zuzaně Brezňákové na nové pracovní pozici a zároveň jí
poděkovat za kus práce, kterou v mateřské škole odvedla za dobu
svého působení. Obohatila nejen naše životy, ale bezpochyby
i životy děti, které učila.
Za celou mateřskou školu přejeme všem krásné a hlavně
pohodové předvánoční období.
Bc. Silvie Trombiková, Bc. Beata Nikodemová

Nasze przedszkole
„Jeśli tylko chcesz czarować“ … piosenka ta będzie nam
towarzyszyć przez cały rok szkolny.
Do naszego ropickiego przedszkola jest wpisanych 24 dzieci,
dwanaście dziewczynek i dwunastu chłopców. Jest wesoło
i zabawnie. Starszaków mamy ośmiu, średniaków trzech a reszta to
maluszki. Czas adaptacji dzieci w przedszkolu przebiegł w miarę
możliwości spokojnie. Bardzo dobrze układa się też współpraca
z rodzicami. Rozumiemy, że czas odłączenia dzieci od rodziców nie
jest łatwy, ale przedszkole odkrywa nowe możliwości – poznawania
nowych kolegów, nowego środowiska, nowych doznań i wydarzeń.
Już sporo nam się udało. Przedszkole jest po remoncie
przewodów prądu elektrycznego, dużo więc było przygotowań,
pracy i sprzątania. Pragnę podziękować wszystkim rodzicom,
którzy przyszli nam pomóc. Dziękujemy za ich czas i poświęcenie.
Ponieważ dotychczasowa pani nauczycielka jest na urlopie
macierzyńskim, mamy nową panią przedszkolankę.
Edukacja dzieci przebiega według zainteresowania dzieci, ich
indiwidualnych potrzeb i naszego planu edukacyjnego. Powolutku,
bez pośpiechu, byle by razem z dziećmi. Naszym sukcesem jest
zrozumienie dziecka. Wychodzimy na spacery po okolicy, do lasu,
byliśmy zwiedzić leśniczówkę w Ropicy. O ile pogoda sprzyja,
często przebywamy na świeżym powietrzu.
No, a jeśli chodzi o powietrze - nowym wyposażeniem
w przedszkolu jest oczyszczacz powietrza, który pomoże
szczególnie dzieciom ze schorzeniami dróg oddechowych.
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· v červnu přivítání prvňáčků mezi čtenáře
· v říjnu, Týdnu knihoven, přednáška pro klienty Domu
sv. Josefa a zahájení čtení pro děti školní družiny. Čtení
následně probíhá jednou týdně po celý školní rok.
· měsíční setkávání maminek s malými dětmi.
· knihovnické lekce pro děti našich základních a mateřských
škol podle potřeb vyučujících
Moje úsilí by však bylo marné, kdyby se akcí nikdo neúčastnil.
Proto děkuji pracovníkům Domu sv. Josefa, ředitelce školy
i učitelkám jak školy, mateřské školy tak i školní družiny za
vstřícnost a aktivní zapojení se do dění v knihovně.
Samozřejmě základní činností knihovny zůstává stále půjčování knih. Knihovní fond je každoročně doplňován o knižní
novinky z fondu obce. Kromě toho každé tři měsíce dochází
k obměňování části knih dovážených z regionální knihovny
v Třinci. V dnešní době, kdy knihy jsou poměrně drahé a doma po
přečtení zabírají místo je ideální zapsat se do knihovny a zajistit si
jednoduchý přístup ke knihám.
Knihovna, kromě půjčování knih poskytuje následující služby:
· internet pro všechny zdarma
· kopírování donesených materiálů
· skenování
· zajištění požadované knihy z jiné knihovny
· půjčování audio knih
· půjčování společenských her
· nabízí knihy v Knihobudce v parku u školy
Následující snímky dokazují, že knihovnu navštěvují malí
i velcí. A kdo ještě v knihovně nebyl, je zván v pondělky a čtvrtky
od 15:00 do 19:00. Maminky s malými dětmi také 1. čtvrtek
v měsíci v 9:00.

Nie tylko w przedszkolu, ale nawet w ogrodzie można fajnie się
bawić. W naszym ogrodzie zostało wybudowane nowe zadaszenie
i huśtawka. Dzieci często wykorzystują huśtawkę, a kiedy
potrzebowaliśmy popracować przy stoliku i zarazem w ogrodzie,
w tym celu służyło nam zadaszenie.
W ramach współpracy z czeskim przedszkolem chodzimy jak
co roku już tradycyjnie do czeskiego przedszkola na bajeczki
o różnych tematach. Pojechaliśmy też do Teatru Lalek - Bajka
w Czeskim Cieszynie na spektakl O Słońcu, Wietrze i Księżycu.
Bajeczki są dla dzieci ciekawe i zawsze zawierają jakiś morał.
Najfajniejsza jest dla dzieci podróż autobusem.
Czekają nas odwiedziny św. Mikołaja. Śpiewamy piosenki,
powtarzamy wierszyki, rozpoczynamy tworzyć ozdoby świąteczne.
Bo czas świąt tuż za drzwiami.
To pierwsza połowa roku szkolnego, zobaczymy co przyniesie
nam nowy rok 2019.
Życzymy wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia, szybkiego
spełnienia każdego marzenia. Ciepła, wiary i życzliwości, a w Nowym
Roku znalezienia miłości.
Personel przedszkola w Ropicy

OBECNÍ KNIHOVNA - BIBLIOTEKA GMINNA
Naše knihovna patří do celorepublikové sítě základních
knihoven. Podle knihovního zákona je to knihovna zřízená
příslušným orgánem obce, je vybavena univerzálním knihovním
fondem a je součástí systému knihoven vykonávajících informační,
kulturní a vzdělávací činnosti.
Proč tak složitý úvod? Abych zdůraznila, že dnešní knihovny
už neplní jen funkci vypůjčen knih, ale podílí se dle svých
možností na organizování kulturních i naučných akcí pro
obyvatele obce a umožňují zdarma přístup k informacím.
K akcím naší knihovny už tradičně patří:
· v březnu, Měsíci čtenářů, volba Krále čtenářů a přednáška pro
klienty Domu sv. Josefa

W bibliotece można znaleźć również ciekawe książki w języku
polskim. Z książek dla dzieci może korzystać i biblioteka szkolna
wypożyczając większą ilość na dłuższy okres czasu. Ciekawostką są
gry towarzyskie, które ostatnio cieszą się dużym powodzeniem.
Można je wypożyczyć na tych samych warunkach jako książki,
można również przyjść do biblioteki i zabawić się na miejscu.
Dla dzieci są przygotowane zabawki, kredki i omalowanki. Jest
możliwość wydrukowania obrazka do pokolorowania.
Najlepiej przekonać się na własne oczy.
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Biblioteka jest czynna w poniedziałki i czwartki od 15:00 do
19:00. Serdecznie zapraszam.
Wszystkim życzę szczęśliwych świąt i dużo szczęścia
w nowym roku.
Všem přeji hezké prožití Vánoc a mnoho štěstí
v novém roce.
Marie Zientková, knihovnice - bibliotekarka

příměstský tábor Hasičské léto v Ropici, ale jelikož naše touha po
předávání informací a investování času do dětí dalece přesahovala
rámec pěti dní, tak jsme následně zorganizovali víkendové
Hasičské soustředění na téma „3 přírodní živly ohrožující lidské
životy“ a právě probíhající Hasičský kroužek. Také bychom chtěli
zmínit úžasnou spolupráci s místními myslivci, kteří nám pomohli
s průběhem události Nakrmte lesní zvěř s hasiči Ropice a poskytli
dětem besídku, ukázali, jak se pracuje s loveckým psem a děti si za
jejich asistence mohly zastřílet ze vzduchovky.

Milí spoluobčané
s blížícím se koncem roku bych Vám ráda shrnula veškeré
činnosti, kterých se zúčastnila výjezdová jednotka našeho sboru
dobrovolných hasičů. Od posledního článku, který popisoval naši
činnost za první pololetí letošního roku se i ve druhé půlce
uskutečnilo několik výjezdů a školení. V horkém letním počasí
dominovaly hlavně výjezdy na likvidaci obtížného bodavého
hmyzu, celkově jsme z tohoto důvodu vyjížděli 5x. S blížícím se
podzimem a občasným silným větrem jsme byli povoláni 3x na
technickou pomoc. Ve dvou případech se jednalo o strom nahnutý
nebo nalomený přes místní komunikaci. Třetím a zatím posledním
ohlášeným výjezdem tohoto roku byla poškozená střecha rodinného domu v obecní části Zálesí.
Mimo výjezdovou aktivitu nás čekalo i pravidelné podzimní
cvičení, tentokrát 12 hodinové, které neslo název „Podzimní
challenge“. Toto cvičení bylo zaměřeno především na technickou
pomoc a zúčastnění členové měli opět plné ruce práce. Cvičení
započali čištěním ucpaného odtokového kanálu pomocí vysokotlaké hadice. Další úkol, který si pro ně připravil velitel jednotky, se
odehrával v nedaleké obci Komorní Lhotka, kde se nachází cvičná
lezecká skála. Zde na ně čekal lezecký výcvik s instruktorem, který
museli absolvovat tzv. „v plné polní“. Po ukončení lezeckého
výcviku tým zkontroloval všechny obecní hydranty a propustky.
Na závěr cvičení ještě prošla kontrolou všechna čerpadla, která
naše jednotka vlastní.
Kromě tohoto praktického cvičení musí členové jednotky
absolvovat také pravidelná teoretická školení, která se konají
jednou měsíčně. Tato školení se řídí bojovým řádem jednotek
požární ochrany, který vydává Generální ředitelství HZS ČR.
To je krátké shrnutí všeho, co naše jednotka absolvovala ve
druhé polovině roku 2018. Ráda bych všem občanům obce Ropice
popřála příjemné prožití vánočních svátků, odpočiňte si ve dnech
volna, která nás čekají a naberte síly na rok nadcházející.
Za jednotku SDH Ropice Jana Šturcová

Hasiči Ropice v akci
S blížícím se koncem roku 2018 bychom Vás rádi informovali
o aktivitách, kterým se Sbor dobrovolných hasičů v druhé polovině
roku věnoval.
Mezi tradiční události organizované sborem patří soutěž
v požárním sportu následována večerní zábavou Hasičák. I letos
hezké počasí přilákalo mnoho sportovních družstev a také dětí,
které se mohly ochladit na připravených vodních atrakcích.
Další sportovní událostí pořádané sborem byl nultý ročník
železného hasiče, který se odehrál na hřišti Pod plechym. V této
extrémní soutěži si účastnící ze sborů z okolí mohli vyzkoušet
disciplíny, které prověří jejich tělesnou fyzičku a vytrvalost.
Rozdílem od běžných klání železného hasiče byl v tom, že
účastníci závod v Ropici absolvovali ve dvojicích, což prověřilo
komunikační dovednosti obou účastníků a jistou sehranost.
Mimo tyto aktivity byl náš sbor také navštívit naše bratry
a sestry ve sdružené obci Pribylina na Slovensku a také jsme
pracovali na utužení letos oficiálně uzavřené družby s obcemi
Golejów a Grabownia v Polsku.
Na začátku kalendářního roku 2018 jsme si určili jako náš cíl
věnovat se více dětem a předat jim další zkušenosti z oblasti
preventivně výchovné činnosti. Realizovali jsme pěti denní

Celkem nám za druhou polovinu roku prošlo rukama víc jak
75 dětí, kterým jsme se snažili předat určité zkušenosti, a hlavně
jim pomoci vytvořit pěkné zážitky jak s kamarády, tak s námi hasiči.
O tom vypovídá i následující číslo, jelikož jsme se za druhou
polovinu kalendářního roku věnovali přímo dětem 149 hodin
(nejsou započítány hodiny strávené přípravami, úklidem atd.), tzn.
v celku více jak 6 dní.
Tímto bych chtěla poděkovat všem mým kolegům, kteří se
podobných událostí účastní a přicházejí s odhodlaným úsměvem
navzdory vědomí, že je čekají probdělé noci, služby v kuchyni
a neustálá obezřetnost. Dále bych chtěla poděkovat všem, kdo nás
jakýmkoli způsobem podpoří, chodí na naše akce, dávají nám
sponzorské dary apod.
Také děkujeme Vojtěchu Jakubíkovi a celému kolektivu
restaurace U Parduby za pomoc a poskytnuté služby. Dále jsme
velmi vděční místním myslivcům a ZŠ Ropice. A v neposlení řadě
patří nemalé vedení obce Ropice, zastupitelům z minulého
funkčního období a nynějšího. Ještě jednou Vám všem děkujeme.
Příští rok se chystáme nepolevit a nabídnout Vám alespoň
stejně pestrou škálu akcí. A věřte, že nejen my dětem jsme něco
předaly, ale také ony nás dále rozvíjejí a učí. Především víme, že
v týmu se to lépe táhne. A i když máme letos zase o pár super členů
navíc, máme pořád místo pro další. Takže pokud máte chuť
a trochu času, který byste chtěli investovat do radosti dětí,
sportování či přátel, najdete nás na Facebooku jako Hasiči Ropice
nebo nás můžete kontaktovat na mail sdh-ropice@email.cz.
Za Sbor dobrovolných hasičů Ropice Nikola Sikorová

Pozdrav z tělocvičny
V tomto předvánočním období nastal čas bilancování naší
dosavadní činnosti. Když jsme začínaly v únoru 2017 cvičení
pilates s Dankou, nepředpokládaly jsme, že o něj bude takový
zájem. Velice nás to těší, bohužel musím konstatovat, že tělocvična
v ZŠ v Ropici je opravdu kapacitně pro maximálně 15 až 16
cvičenců.
V září se část žen zúčastnila akce Senioři v pohybu v Ostravě
Pustkovci, kterou pořádala MSK asociace Sport pro všechny.
Přestože nám počasí moc nepřálo, všechny jsme si to užily s tím, že
budeme opět reprezentovat naši obec při dalších podobných
akcích.
V letošním roce nám Obec Ropice z rozpočtu sportovní
komise zakoupila cvičební podložky a míče, tímto bych ráda
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ROPICE – PARDUBA
Malý výlet v nejteplejším dni letošního léta se velmi vydařil. Po
dohodě s panem vedoucím blízké restaurace byla pro naše klienty
připravená zahrádka na občerstvení a doplnění tolik potřebných
tekutin v tomto parném dni. Nejdříve jsme museli zdolat přechod
přes velmi frekventovanou silnici. Potom už se posadili na
zahrádku vedle restaurace, aby si vychutnali vychlazené pivečko či
nějaký nealkoholický nápoj. Nemohly ani chybět zmrzlinové
poháry se šlehačkou a ovocem. Takové příjemné posezení s milou
obsluhou si určitě ještě rádi všichni zopakují.

poděkovala předsedovi sportovní komise a zároveň bývalému
radnímu panu Radimovi Rewendovi.
Děkujeme rovněž paní ředitelce Mgr. Bc. Ireně Byrtusové za
umožnění cvičení v tělocvičně ZŠ a chceme ji ujistit, že pokud
bude usilovat o novou tělocvičnu, má naši plnou podporu.
14. září 2018
Senioři bez hranic – Visegrádská spolupráce pro integraci
seniorů.

Za všechny přejeme občanům Ropice klidné prožití vánočních
svátků ve zdraví a pohodě.
Alžběta Szkanderová

14. ročník Memoriálu Pavla Martynka
veteránů nad 50 let v Ropici
Prvního září se uskutečnil v Ropici volejbalový turnaj veteránu
ve volejbale mužů nad 50 let a také mixu 4 muži a dvě ženy. Úžasné
počasí a dobrá atmosféra panovala na kurtech v Ropici , kde přijelo
celkem 8 družstev z toho 3 ze Slovenska. Hlavními sponzory
turnaje byla firma Hamrozi , s.r.o. a Autoset Třinec. Jsou to firmy
dlouholetých volejbalistů hrajících za Ropici už více než 30 let. Ve
skupině mixů bylo následující pořadí. První místo získalo družstvo
VK Ropice, druhé místo Viděk Rabča ze Slovenska, 3. místo Třinec
a 4. místo družstvo ze Zubrohlavy ze Slovenska.
Ve skupině 6 členných družstev veteránů mužů: 1. místo
získalo družstvo ze Staré Vsi, 2. místo Fryčovice, 3. místo Ropice
a 4. místo Žilina. Všechny družstva obdržely velmi hodnotné ceny.
Také pohoštění domácího družstva stalo za to. V prvé řadě to byly
škvarky s chlebem na poledne guláš a na závěr turnaje grilovaná
krkovička. Pořadatele VK Ropice a sponzoři připravili nezapomenutelné zážitky pro účastníky turnaje.
Karel Pszczolka

Dům Sv. Josefa
V druhém pololetí letošního roku klienti Domova pro seniory
z Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa v Ropici také nezahálí
a aktivně využívají svůj volný čas.

Integrační terapeutický workshop pro seniory a jejích ošetřující
personál. Měli jsme objednané a speciálně upravené auto z firmy
Vitality z Vendryně, na vozíčky a převoz klientů částečně imobilních. Po nasednutí jsme odjeli směr Polsko – Ośrodek Szkoleniowo wypoczynkowy H2O v Kiczycach. Středisko je vzdáleno
několik kilometrů od naších hranic. Terapeutické aktivity probíhaly
ve dvou blocích. Celou akci zaštiťovalo Europejskie Ugrupowanie
Wspónoty Terytorialnej
OPÉKÁNÍ PÁRKŮ - 27. září 2018
Tak jako každoročně jsme opékali párky. Ještě dříve, než nám je
naservírovali na stůl, tak si senioři pochutnali na jablečném
dezertu, který si sami připravili za pomoci aktivizační pracovnice
a kuchařek. Poté jsme si všichni společně zazpívali lidové písničky
ze zpěvníku, který jsme obdrželi v minulém workshopu v Polsku.
Nedočkavě jsme vyhlíželi, kdy nám přivezou krásně křupavé párky
připravené na venkovním ohništi.
POSEZENÍ S KNÍŽKOU KARLA ČAPKA - 5. října 2018
V pátek 5. října jsme si společně s knihovnicí paní Marií
z knihovny v Ropici připomněli 80. výročí úmrtí českého spisovatele, blízkého spolupracovníka a osobního přítele našeho prvního
československého prezidenta T. G. Masaryka i jeho rodiny, totiž
Karla ČAPKA. Z připravených knížek paní knihovnice předčítala.
Už nyní se naši klienti těší na další pokračování.
Olympiáda 12.10.2018
V rámci týdne sociálních služeb v České republice od 8. do
12.října naše zařízení uspořádalo v pátek 12. října DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Domě Sv. Josefa. Při této příležitosti proběhla
i OLYMPIÁDA SENIORŮ v netradičních disciplínách. Této akce
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se zúčastnily dva pozvané týmy seniorů, a to z Centra sociálních
služeb Český Těšín, tým seniorů z Bystřice z Domu s Pečovatelskou službou a dva týmy našich klientů.
14. 11. 2018 TESCO
Na pozvání paní ředitelky Ivany Penkalové navštívili naši
klienti společně s několika pracovníky našeho Domova v polovině
listopadu Hypermarket TESCO ve Frýdku – Místku. Tedy výrobní
a skladovací prostory. Mohli jsme navštívit zákulisí místní pekárny
a vidět provoz. Klienti obdrželi květiny na výzdobu domova, za což
vedení marketu moc děkujeme.
Sociální pracovnice Bc. Anděla Šertlerová

Vážení spoluobčané,
naše obec připravuje projekt na získání dotace z Národního
programu Životní prostředí, výzva č. 17/2017: Domovní
čistírny odpadních vod („DČOV“).
Žadatelem o dotaci by byla obec Ropice, která může získat
až 80% dotaci na způsobilé výdaje projektu. Zbývajících 20%
financí a nezpůsobilé náklady by pokryla obec Ropice z obecního
rozpočtu. Na nákladech na pořízení DČOV se občané podílet
nemusí, pokud tak neučiní dobrovolně, na nákladech na
provozování soustavy DČOV po dobu 10 let se podílet občané
budou.
Obec tak může získat až 100 000 Kč na jednu DČOV pro
kapacitu 1-5 EO (ekvivalentní obyvatel). Dotace je určena pro
budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména
rodinné a bytové domy). Stavby určené např. pro krátkodobé
ubytování (hotel, penzion apod.) se za rodinný dům nepovažují,
a to ani v případě, že zde má vlastník nemovitosti trvalé bydliště.
Podpořené projekty z dotace budou stavebně realizovány nejpozději do 31. 12. 2021.
Podrobnější informace naleznete na www.ropice.cz v sekci
Informace OÚ ze dne 26.11.2018 na odkaze www.ropice.cz/dokumenty[129]-[cz]-dok[20786]-informace---domovni-cistirnyodpadnich-vod nebo na facebookové stránce Obecní úřad Ropice
www.facebook.com/ropice.obec/?modal=admin_todo_tour.
Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly a ještě jste nevyplnili a neodevzdali Předběžný souhlas s realizací projektu (ten na
požádání obdržíte na OÚ Ropice nebo je ke stažení na odkaze:
https://www.ropice.cz/modul_dokument/prilohy/28724.pdf, učiňte
tak co nejdříve, nejpozději do 18.1.2019 dodáním podepsaného
dokumentu na obecní úřad. Po tomto datu již nebude možnost
zapojit se do tohoto projektu.
V případě upřesňujících dotazů se obracejte na vedení obce.
Mgr. Uršula Waniová, starostka

OZNÁMENÍ
o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Obec Ropice podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v y h l a š u j e
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrálního pracoviště Třinec (dále jen „katastrální úřad“),
č.j. OO-2/2018-832--1, že v katastrálním území Ropice obce
Ropice bude zahájena obnova katastrálního operátu novým
mapováním (dále jen „obnova katastrálního operátu“).
Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá
přibližně v období od 11.02.2019 do 31.03.2019.
Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic
pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně
týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem
a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků (§ 37
odst. 1 písm. b) katastrálního zákona). Způsob označení hranic

pozemků musí být v souladu s ustanovením § 91 vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální
úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad vlastníka (§ 37 odst.
2 katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení
pořádku na úseku katastru. Neoznačují se hranice pozemků, které
jsou sloučeny do větších půdních celků (§ 62 odst. 1 katastrálního
zákona). Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby v zájmu
správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem
vyhledali zachované úseky hranic pozemků, popř. zachované
hraniční znaky, a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili
komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci
(dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení
vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb
mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného
uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním
průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit
život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před
vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti
nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických
značek na nemovitosti včetně využívání značek bodových polí
a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit
nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a zákona
o zeměměřictví porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může
být za to pokutován.

Pracovní doba v období vánočních svátků 2018
Středa 19.12.2018 do 16:30 poslední úřední den v roce 2018
Čtvrtek 20.12.2018
neúřední den
Pátek
21.12.2018
neúřední den
a

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018

Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
hromadná dovolená
hromadná dovolená

Pondělí 31.12.2018
Úterý
01.01.2019

hromadná dovolená
Nový rok

a

a

Posledním dnem, kdy bude možné zaplatit poplatky na pokladně
OÚ je středa 19.12.2018.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Uršula Waniová v. r., starostka obce

Hezké Vánoce
a hodně zdraví a štěstí
do nového roku
přejí zaměstnanci
obecního úřadu.
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