ZPRA VOD AJ
Obce Ropice
Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
i v dnešní hektické době, jež nám připadá příliš vzdálená
poklidu, se pomalu ale jistě blíží Vánoce. Tradičně je to také
období bilancování a plánování.
S potěšením mohu konstatovat, že letošní rok splnil naše
očekávání a bude zapsán do historie obce.
Dne 25. 9. ministr dopravy Vladimír Kremlík deklaroval
výstřelem ze startovací pistole v Neborech na konci 2. úseku
obchvatu, že dostavba 3. úseku obchvatu Třince začne co
nejdříve po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem výběrového
řízení. Smlouva byla podepsána 2. 10. 2019, stanoviště bylo
předáno 29. 10. 2019 a 6. 11. 2019 byla stavba slavnostně zahájena. Okamžik, na který jsme nejen my ale i celý region čekali
přes 20 let, konečně nastal.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem vlastníkům pozemků na našem katastru, kteří své pozemky prodali a neupřednostňovali své osobní zájmy nad zájem veřejný, jak tomu bylo
u vlastníků pozemků a sdružení v jiných obcích.
Velký dík patří paní primátorce Palkovské a senátorovi
Cieńciałovi, kteří se dlouhodobě zasazovali o to, aby měl náš
obchvat pravomocné stavební povolení, aby stát vyčlenil dostatek
financí na realizaci v rámci 7. pilíře programu RE:START
a Ředitelství silnic a dálnic stavbu zahájilo.
Dařilo se i v dalších oblastech:
· Do areálu mateřské školy jsme nechali umístit nové
prolézačky z dotace Moravskoslezského kraje,
· děti základní školy mají novou přírodní zahradu s venkovní
učebnou, na niž nám přispěl Státní fond životního prostředí,
· postavili jsme nový spojovací chodník v části Ropice Za
lesem z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
· z dotace z Moravskoslezského kraje realizujeme hydrogeologický průzkum a návrh řešení odvádění a likvidace odpadních vod. Ze studie vyplyne, které lokality budou vhodné
pro realizaci domovních čističek odpadních vod, a kde naopak bude muset zůstat řešení pomocí gravitační kanalizace,
· získali jsme finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů z Ministerstva zemědělství,
· na program Ropického zakončení léta se nám podařilo získat dotaci skupiny ČEZ,
· jsme jednou ze 45 obcí Moravskoslezského kraje, kterým
skupina ČEZ přispěla na akce spojené s rozsvícením vánočních stromečků a mohli jsme tak zpestřit Mikulášskou nadílku a vánoční výzdobu.
Podali jsme spolu s 1 092 obcemi žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci komunikace kolem
obecního úřadu až k Penzionu Mlýn. Dle informací na portálu
MMR ministerstvo doporučilo k realizaci 293 žádostí, 422 obcí je
v kolonce náhradníků a u 378 obcí nebyla žádost vyhovující.
Naše žádost je 188. náhradníkem a čekáme na vyjádření ministerstva, zda náhradníky uspokojí v letošním roce.
Po nátlakových dopisech a telefonátech obce i občanů opravilo Ředitelství silnic a dálnic 3 225 m povrchu komunikace na
silnici I/11 pro snížení hlukové zátěže.
Podali jsme další 3 nové žádosti o dotace. Žádost na akci
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Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice –
Nebory jsme podali do dvou dotačních titulů, a to na MAS
Pobeskydí a do Státního fondu dopravní infrastruktury. V programu EFEKT Ministerstva průmyslu jsme zažádali na rekonstrukci části veřejného osvětlení podél místních komunikací
a silnice I/11. Do majetku obce jsme získali další pozemky pod
místními komunikacemi a plánujeme i v příštím roce získat pro
obec strategicky významné pozemky.
Vzhledem k tomu, že obec bude slavit v příštím roce
20. výročí vzniku samostatné obce, chceme na dni obce dne
12. 9. 2020 ocenit osobnosti, které se zasloužily o její rozvoj
v různých oblastech, Cenou obce Ropice. Prosím Vás touto
formou o návrhy na ocenění za významné počiny v oblasti péče
o životní prostředí, podnikání, sport, oblast sociální a zdravotní,
výchova a vzdělávání, péče o kulturní památky a zachování
kulturního dědictví.
Myslím, že se naše obec má čím pyšnit a zaslouží si, aby se
i jinde vědělo, co naši občané umí a jak se u nás na venkově dobře
žije. To je jeden z důvodů, proč se v příštím roce chceme přihlásit
do soutěže Vesnice roku 2020.
V závěru mi dovolte, abych touto cestou poděkovala zastupitelům a zaměstnancům obce za jejich práci a Vám spoluobčanům
za spolupráci ve prospěch nás všech.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku
2020 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních a pracovních
úspěchů.
Mgr. Uršula Waniová, starostka obce
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Střípky z kulturního dění v naší obci
Milí čtenáři,
čas letí jako voda, kterou nezastaví ani tuhá zima či mráz a mílovými kroky se blíží nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. S nimi
ruku v ruce kráčí konec roku, období bilancování nad tím, co bylo,
ale pro mě hlavně výzva, naděje a spřádání plánu pro to, co bude...
Neboť co bylo, již nezměníme...
Pro mě, v nové funkci předsedkyně kulturní komise, to byl
opravdu rok náročný a mooc děkuji všem děvčatům z komise za
pomoc a podporu, jste opravdu úžasné. Společně se nám podařilo
uspořádat několik kulturních akcí, které se Všem moc líbily
a právě spokojenost občanů, je naším hlavním cílem. Ráda bych se
v tomto příspěvku poohlédla za tím, co se nám v druhé polovině
roku podařilo, ale hlavně bych Vás ráda navnadila na to, nač se
můžete těšit v tom příštím.
V letošním roce jsme rozeslali celkem 70 blahopřání k významným životním jubilejím a jedenadvaceti občanům jsme měli
tu čest popřát štěstí a hlavně zdraví do dalších let osobně. Bohužel
ne všichni si již tento článek mohou přečíst. Je mi to líto, ale jsem
velice poctěna, že jsem tyto úžasné lidi mohla poznat. Všechny
gratulace jsou pro mě velmi emotivní, jsou to chvíle plné smíchu,
vzpomínek a nostalgie. Často žasnu nad Vaší energií a aktivitami.
Jindy pak obdivuji s jakou láskou, něhou a péčí o Vás pečují Vaši
nejbližší. Ale co mě na těch posledních letošních návštěvách vždy
potěšilo, byla otázka, co nového v Ropici? Velice mě těší Váš zájem
o obecní dění a to, že Vám naše Ropice není lhostejná, přestože již
není vždy ve vašich možnostech se některých akcí aktivně účastnit.
Ke krásným 80 narozeninám jsme popřáli paní Anně
Malinové, Kristině Misiorzové, Alici Stecové, Marii Tomankové
a pánům Rudolfovi Krestovi a Jaromíru Veselému. Nádherných
85 let oslavila paní Anna Macurová, Emilíe Cymorková, pan Jan
Molin a Ervín Kika. U příležitosti 90 narozenin jsme navštívili
pana Ondřeje Kabota.
V září se konal již tradiční zájezd pro seniory. Za poznáváním
krás naší vlasti s námi vyrazilo 45 občanů. Hned z rána navštívili
Nový Jičín, kde si prohlédli náměstí a navštívili muzeum
klobouků a dům Generála Laudona. Poté pokračovali na
prohlídku barokního zámku Kunín, kde se prošli mj. zámeckou
zahradou a nakoukli do přilehlého kostela Povýšení svatého kříže.
Po obědě je čekala působivá interaktivní expozice Malého světa
techniky v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě, kde si ti odvážnější
vyzkoušeli některé přístroje na vlastní kůži.
Pro širokou veřejnost se 7. září 2019 konalo v parku u ZŠ
v Ropici tradiční zakončení léta. Tento den byl významný hlavně
tím, že jsme poprvé v historii obce slavnostně jmenovali a předali
panu Isidorovi Halamovi čestné občanství. Pan Halama je bývalým
místostarostou Ropice, letos oslavil úctyhodných 90 let a má
celoživotní zásluhy na zvelebování a rozvoji naší vesničky. Po
slavnostním aktu se pak rozběl program nabitý vystoupeními
a různými atrakcemi. Na ty nejmenší čekaly soutěže zaštítěné
našimi hasiči, jízda na koních, malování na obličej nebo cukrová
vata. Ti větší se spolu s rodiči mohli bavit programem, který
tradičně zahájily mažoretky Sarra a pěvecký sbor Políčko, program
pokračoval kapelou Contiband, poté nás tancem ohromili junioři
a senioři taneční skupiny FUNKY BEAT. Hlavním programem
byla kapela Isabel, která nadchla všechny příchozí. Zábava
pokračovala až do pozdních nočních hodin.
Ale vzpomínek již bylo dost. Podívejme se nyní, co nám
přinese rok se dvěmi dvacítkami. Mohu Vám slíbit, že připravujeme pro každého něco, tak pevně věřím, že si z té nabídky
vyberete. První akcí pro širokou veřejnost bude Velikonoční
odpoledne, které se bude konat přesně týden před svátky jara. Na
konci května se můžete těšit na druhé Ropické Mařenkování. Je to
jediná akce, která se koná mimo centrum obce. Pro nás některé je
to trochu dál, ale stojí to opravdu za návštěvu. V příštím roce se
v rámci výletu pro seniory podíváme do Kroměříže, o tom, co
přesně navštívíme Vás budu informovat v červnovém zpravodaji.
Září bude ve znamení oslav. Čeká Nás oslava 20 let samostatnosti

obce Ropice a 110 leté výročí SHD Ropice. Vše společně oslavíme
na Ropickém zakončení léta.
S děvčaty z komise jsme si řekly, že Vás chceme každý rok
obohatit alespoň o jednu novou kulturní akci. V tomto roce se
nám to podařilo, přidali jsme Mařenkování, ze kterého bychom
rády udělaly tradici. Pro příští rok máme také pár nápadů, co Vám
ale mohu slíbit již dnes je, že v příštím roce pro Vás ve spolupráci
s Restaurací U Parduby připravujeme soutěž o nejlepší ropický
štrůdl, která se bude konat na začátku října. Konec roku pak
společně završíme Rozsvícením vánočního stromu, které bude
opět spojené s Mikulášskou nadílkou. Všechny tyto akce a mnoho
dalších najdete i s termínem konání v kalendáři, který koncem
roku naleznete ve Vašich poštovních schránkách.
Nyní mi dovolte poděkovat. Ráda bych poděkovala všem
lidem v naší obci i mimo ni, kteří se snaží jakýmkoli způsobem
obohatit kulturní dění v Ropici. Mé poděkování patří všem
spolkům, podnikatelům, ale i dobrovolníkům, zkrátka všem
skvělým lidem, kteří připravují podmínky pro aktivní trávení
volného času jak sportem, tak kulturou či vzděláváním. Z vlastní
zkušenosti vím, že to mnohdy není jednoduché a za Vaši odhodlanost a vytrvalost máte můj neskonalý obdiv a úctu. Mým
hlavním cílem pro příští rok je právě zlepšení spolupráce mezi
jednotlivými subjekty v obci a pevně věřím, že mě v tom
nenecháte
Děkuji za Vaši pozornost, přeji Vám kouzelné Vánoce a do
nového roku jen štěstí, zdraví a spokojenost.
Za kulturní komisi Gabriela Szmeková

Rozsvícení vánočního stromu
Milí čtenáři,
každoročně pro Vás obec Ropice pořádá před Vánocemi
zpívání koled u vánočního stromu. V loňském roce jsme jako
samostatnou akci přidali Mikulášskou nadílku. Letos jsme se
rozhodli, že obě tyto krásné předvánoční akce spojíme a proto
jsme v pátek 6. prosince pořádali Mikulášskou nadílku s roz-
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A protože by se tato akce neuskutečnila bez přičinění spousty
lidí, dovolte mi jim nyní poděkovat. V první řadě je nutné
poděkovat paní Zuzaně Brezňákové, která se podílela na přípravě
programu a celou akci moderovala. Velké poděkování patří rovněž
žákům a zaměstnancům ZŠ Ropice za nádhernou výstavu
a kouzelný program, který si při této příležitosti připravili. Dále
bych chtěla poděkovat paní Kateřině Szarzecové a Domovu
Nýdek za krásnou výstavu a výzdobu sálu Restaurace U Parduby.
Obrovské díky patří personálu Restaurace U Parduby za velmi
vstřícné jednání a pomoc. Nemalé díky patří zaměstnancům obce
za přípravu zázemí celé akce. Děkuji také děvčatům z kulturní
komise, které mi jsou oporou a na takovýchto akcích pomocnou
rukou.
Hlavně však děkuji Vám všem, kdo jste přišli. Tyto akce
připravujeme pro Vás a naší největší odměnou je Vaše účast a ta
byla tentokrát vskutku pohádková... Děkuji, a přeji Vám, ať Vám
vánoční atmosféra, kterou jste zde nasáli, vydrží minimálně celé
svátky.
Kouzelné Vánoce Všem...
Gabriela Szmeková

Činnost sportovní komise
za druhé pololetí roku 2019

svícením vánočního stromu, a že to byla událost velkolepá, jste se
mohli přesvědčit sami.
Kouzelné odpoledne začalo v 15 hodin a následovaly čtyři
hodiny plné atrakcí, překvapení, kulturních vystoupení a chutí,
kdy každá z nich v nás navozovala atmosféru nadcházejících
svátků. Všichni příchozí se mohli již od začátku kochat krásnou
hudbou. Celý program zahájila dechovka Bystřičanka, která nám
ukázala a hlavně připomněla, jak kouzelný a dnes již vzácný je
tento žánr a je nutné si jej považovat. Neboť je jedním z těch,
který bohužel pomalu a jistě z repertoáru současných kapel mizí.
Jsme nesmírně rádi, že jsme si jej mohli užít v tomto
předvánočním čase i u nás.
Hlavní program započal slavnostním rozsvícením vánočního
stromu, které, jako by kouzlem, přivolalo Mikuláše, anděla a čerty,
které i s bohatou nadílkou přivezlo spřežení nádherných koní...
Mikuláš se svými pomocníky zavítal i mezi nás, usedl v čestném
křesle a s napětím pozoroval vystoupení absolventů a žáků naší
Základní školy v Ropici. Krása střídala nádheru. Jako první
vystoupily se svými sólovými písněmi i duety sestry Diana
a Pavlína Murinovy, ty vystřídal pěvecký spor Políčko a celý
program zakončili svými písněmi a básněmi žáci české a polské
ZŠ. Panu Mikuláši se program líbil natolik, že všem hodným
dětem rozdal dárky ze své nadílky.
Po jeho odjezdu pokračoval program v sále Restaurace
U Parduby vystoupením skupiny MMP. To ale zdaleka nebylo vše.
V rámci celého odpoledne jste mohli navštívit doprovodný
program. Za shlédnutí stála práce uměleckého kováře, který Vám
např. vytepal z rožhaveného kovu srdce či jiné zajímavé věci.
Mohli jste se inspirovat, jak zdobit vánoční perníčky, nebo
ochutnat vánoční trubičky. Vánoční atmosféru jste mohli nasát
z prodejních výstav se sváteční tématikou ZŠ Ropice či Domovu
pro seniory Nýdek. Děti psaly dopisy Ježíškovi. Restaurace U
Parduby ve svém venkovním stánku nabízela vánoční speciality
k jídlu i na zahřátí. Děvčata z kulturní komise v sále rozdávaly
přítomným čaj a makový či tvarohový koláč. Bylo to vskutku
kouzelné odpoledne, kde jste mohli potkat známé, sousedy nebo
poznat nové úžasné lidi...

Sportovní komise pořádala nebo finančně přispěla na
sportovní akce organizované různými spolky a 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 páté byl pořádán volejbalový turnaj smíšených družstev
neregistrovaných hráčů o „Putovní pohár starostky obce Ropice“
který má v naší obci každoroční tradici. Akce se konala 24. srpna
2019 a zúčastnilo se šest družstev: Amatéři, Hasiči, Nohejbalisté,
Mimoňky, Mášenky a medvěd a družstvo hasičů z polského města
Rybnik, kteří hráli mimo pořadí.
Po odehraných patnácti zápasech stylem „každý s každým“
zvítězilo družstvo Mášenky a medvěd, těsně za nimi na druhém
místě Mimoňky, třetí se umístili Amatéři. Jelikož družstvo
Mášenky a medvěd zvítězilo již po třetí, zajistili si tím speciální
pohár do osobního vlastnictví.
Všichni obdrželi hodnotné ceny, za které bych chtěl poděkovat
následujícím sponzorům: obec Ropice, Lesostavby FrýdekMístek, a. s., Golf pro všechny – Golf Brothers, restaurace
„U Parduby“ Ropice, Poháry Bauer s.r.o. Baška, STEELTEC
CZ s.r.o. a Potraviny „Centrum“ Ropice.
Velké poděkování patří i skvělým rozhodčím, jmenovitě panu
Miroslavovi Halamovi a panu Karlovi Pszczolkovi.
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Akce měla velký ohlas, většina týmů projevila zájem zúčastnit
se i příštího ročníku. Předběžný termín byl stanovený opět na
přelom srpna a září 2020.
Poslední akcí tohoto kalendářního roku bude „Vánoční fotbálek“, který se uskuteční 26. prosince od 14 hodin ve Sportcentru
Smilovice. Akci má na starosti pan Roman Szkandera.
Současně připomínám, že dne 28. prosince od 18 do 19:30
máte možnost si zabruslit zdarma na zimním stadionu v Českém
Těšíně, akci pořádá SK Kentaur z. s. ve spolupráci s obcemi
Vělopolí a Ropice.
Za spoluprací bych chtěl poděkovat všem, kteří se angažovali
na pořádání sportovních akcí. Sportovní komise přeje všem
občanům do nastávajícího roku 2020 pevné zdraví a mnoho
úspěchů nejen ve sportu.
Za sportovní komisi Radim Revenda

První rok v zastupitelstvu. „Rozkoukávání“
Úvodem bych chtěl poděkovat voličům za podporu, kterou mi
svými 202 hlasy projevili. Vložili jste tím do mých rukou důvěru
a možnost spolurozhodovat o osudu naší obce po následující čtyři
roky, teď už jen tři. Budu se snažit pozitivně ovlivnit budoucnost
naší obce, rozvoj a spokojené žití. Chtěl bych Vám v krátkosti
popsat můj osobní pohled na průběh prvního roku, který jsem
rovněž nazval „Rozkoukávání“.
Začátkem roku jsem absolvoval kurz „Škola místních samospráv“, který organizovalo Sdružení místních samospráv za podpory Evropské unie. Do kurzu jsem vložil naději, že se dozvím
užitečné a zajímavé informace. Získal jsem mnoho zkušeností
nejen z náplně kurzu, ale i od jiných účastníků z celého
Moravskoslezského kraje. Jak jistě víte, měli jsme v letošním roce
sedm zasedání zastupitelstva. Řešili jsme v programech různé
body, se kterými jsem se ne vždy ztotožnil. Troufnu si říci, že ze
všech členů zastupitelstva jsem měl v letošním roce nejvíc
„PROTI“. Velice mne mrzí neúčast občanů při jednání zastupitelstva. Nejsme velká obec, ale máme hodně problémů a je třeba
je aktivně řešit. Nestačí pouze diskutovat na sociálních sítích nebo
v místní restauraci U Parduby u piva, kde se samo opravdu nic
nevyřeší. Já bych se v tomto příspěvku věnoval zejména problematice provozu na I/11. Vážení občané, Zvolili jste si nás, zastupitele, prostřednictvím kterých můžete prezentovat své námitky,
podněty, ale i stížnosti. Přestože máme v Ropici velmi aktivní
občany, ne vždy mají přístup ke všem informacím, protože jim
schází ona pravomoc a s tím bych Vám rád pomohl. Dovolte mi
poděkovat za aktivní přístup a boj za zvýšení bezpečnosti podél
hlavní silnice panu J. Szmekovi a také za iniciativu a vyvíjení tlaku
k dostavbě třetího úseku I/11 a I/68 Nebory – Třanovice paní
E. Szkanderové a J. Vavrošové, děkuji a klobouk dolů za Vaše úsilí,
energií a čas.
Osobně jsem v souvislosti s instalací radarů a náležitostí
s tímto spojených navštívil Městský úřad v Litomyšli, vedoucího
odboru dopravy pana Ing. Kamila Hebelku. Diskutoval jsem
s ním o úsekovém měření, které mají ve městě hezky propracované. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že učiníte-li dopravní
přestupek, do tří dnů máte v místě bydliště obsílku s vyrozuměním o přestupku a pokud vlastníte datovou schránku tak je to
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do 24 hodin J. Vzhledem k tomu, že jsme pověřená obec a spadáme pod Statutární město Třinec, které by řešilo naše přestupky
spáchané na našem území a jak nám paní primátorka V. Palkovská
osobně sdělila, statutární město Třinec pro nás nemůže vykonávat
agendu přestupků z kapacitních důvodu. Ano je to složitý systém
v našem právním státě, ale v dnešní době, době digitalizace by to
určitě šlo. Není to věc, kterou bych uzavřel a shodil ze stolu. Lepší
je hledat cestu, jak něco změnit jde a ne směřovat cestou opačnou
a hledat všechny důvody proč to vlastně nejde. Je třeba vzít v úvahu, že naše obec z vybraných přestupků nemusí mít žádný profit,
ale vše je samozřejmě na domluvě s Magistrátem města Třince.
Během roku jste mohli navštívit různé kulturní či společenské
akce, které pro Vás připravila obec Ropice a naše spolky. Rád bych
poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na organizaci a přípravě
akcí pro občany obce Ropice a také všem, kteří tyto akce navštívili.
Jsou přeci připravovány pro Vás.
Napsal bych toho mnohem více a podělil se s Vámi o získané
informace, ale to bych asi zabral celý zpravodaj. Proto se budu
pomalu loučit, stejně pomalu jako přichází konec roku 2019.
Prožijte jej Vy i Vaši blízcí ve zdraví. Budete-li mít nějaký problém
nebo nápad, co by se v naší obci dalo zlepšit, či máte dotaz přímo
na mě, můžete mi napsat zprávu na e-mail: budoucnostropice@
centrum.cz . Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas čtením mého
„Rozkoukávání“ a přeji Vám vše dobré.
zastupitel Kamil Szarzec

Vážení spoluobčané, vážení rodiče
dovolte mi, abych na sklonku roku 2019 podala několik
informací o škole a školských zařízeních v Ropici.
V září tohoto školního roku nastoupilo do základních škol
třináct prvňáčků, z toho 8 do základní školy s českým jazykem
vyučovacím a 5 do základní školy s polským jazykem vyučovacím.
Celkem čítá základní škola 82 školáků z toho 30 žáků s polským
jazykem vyučovacím a 52 s českým jazykem vyučovacím.
Mateřské školy mají na českém oddělení zapsáno 36 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 15 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, ZŠ v Hnojníku a 2. ZŠ
v Třinci.
V letošním školním roce byly přijaty všechny děti, které
dosáhly školního věku. Pět 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 Golasowicích, na různých sportovních
nebo kulturních akcích.
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, sportovních a kulturních akcí pořádaných pro žáky
s polským jazykem vyučovacím. Velký úspěch má pěvecký sbor
pod vedením paní Brezňakové, 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. Rovněž jsou naši žáci velmi
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aktivní ve sběru baterií a jiného elektronického odpadu, protože se
na naší škole zaměřujeme na ekologickou výchovu. I za tyto
aktivity dostávají pěkné odměny .
Pokud byste měli zájem o podrobnější informace, o dění školy
a mateřských škol prosím o shlédnutí internetových stránek školy
www.zsams-ropice.cz
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.
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. Všechny výše jmenované
složky naše školy podporují nejen finančně, ale při pořádání
různých akcí pro děti.
Vážení rodiče, vážení spoluobčané přeji Vám krásné a spokojené Vánoce plné lásky a pohody a do nového roku šťastné
vykročení.
Ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Bc. Irena Byrtusová

Budky pro živočichy
V naší škole v Ropici jsme se rozhodli, že si do naší nově
vybudované školní zahrady pořídíme ptačí budku, krmítko,
domeček pro ježka. Nakoupili jsme si díly, žáci 4. a 5. ročníku díly
v pracovních činnostech natřeli a ozdobili.
Oslovili jsme naše tatínky, zdali by nám jednotlivé části sbili
dohromady. S některými tatínky a jejich dětmi jsme se sešli
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a 3. tříd to byly malé básnířky Adéla Lotková a Michaela Malinová.
Tématem soutěže byly Svátky nejkrásnější. A to například velikonoční, vánoční, narozeniny, jmeniny, Valentýn, Silvestr atd.
Úkolem děvčat bylo obdržet téma a během jedné hodiny vytvořit
básničku a poté ji odrecitovat před obecenstvem. Jednalo se sice
o nelehký úkol, ale naše děvčata si s ním dokázala poradit.
Všechny žákyně reprezentovaly naší školu se zapálením a jejich
vystoupení byla vždy ohodnocena potleskem. Po vyhodnocení
celé soutěže byly obdarovány hodnotnými dárky a diplomy. Práce
našich žákyň vyšly spolu s ostatními výtvory účastníků ve
Sborníku básní, který je k nahlédnutí na základní škole.

VELIKONOCE
Adélka Lotková a Michalka Malinová (ZŠ Ropice)

v odpoledních hodinách. Tatínci smontovali vše potřebné a budka,
krmítko i domeček byli na světě. Vše jsme rozmístili v naší školní
zahradě. Věříme, že ptačí budka přiláká opeřené návštěvníky,
jelikož ptačí budky nahrazují přirozené dutiny, které díky lidskému hospodaření v kulturní krajině zanikají.
A co říkali žáci, kteří se celé akce se svými tatínky zúčastnili?
Co se mi líbilo? Líbila se mi budka, její tvar, obrázek namalovaný, ptáček jak zpívá. Líbilo se mi, jak jsem taťkovi pomáhal
stavět, jak jsme dávali budku na místo v zahradě do rohu u plotu.
Líbilo se mi, že jsme si na školní zahradě mohli hrát.
Co se ti povedlo? Povedla se mi hra s Izabelkou, skákání do
písku s Inneskou, dívali jsme se na brouky v broukovišti, na stopy
zvířat a hádali jsme, čí je to stopa. Povedla se mi budka, jak jsem
taťkovi podávala šroubky, jak jsem tatínkovi držela díly a on je
mohl sbít dohromady…
Děkujeme tatínkům i dětem za účast i spolupráci. Chválíme
žáky, kteří se na budkách jakýmkoliv způsobem podíleli.
Kolektiv pedagogů ZŠ Ropice

Kalusův kalamář
Žákyně ZŠ Ropice se přihlásily do literární soutěže „Kalusův
kalamář“ na ZŠ Čeladná 25. října 2019. Tato již tradiční akce se
uskutečnila letos počtvrté a soutěžili v ní žáci 2. – 9. ročníku ZŠ.
V kategorii jednotlivci 4. a 5. tříd reprezentovaly naši školu žákyně
Eliška Anna Cieslarová a Tereza Bromková. V kategorii dvojic 2.

Velikonoce jsou nejlepší jako malé pápěří.
Jupí, jupí do hajan, je to svátek nejlepší.
Brouci koukaj z hajan.
Velikonoce jsou NEJ, někdy je to velký DĚJ.
Zajíček nám něco schová, to ví každý přeci.
Je to velká věda, to já nikdy nedám.
Ach jo, ouvej, ouvej. Velikonoce jsou NEJ.
V kuchyni je libá vůně, už se peče beránek.
MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY
Eliška Anna Cieślarová (ZŠ Ropice)
Já mám ráda Vánoce,
hlavně 31. prosince.
Když děti dovádějí,
cukroví voní, svíčky krásně svítí
a stromeček stojí.
Na večeři jsou divná jídla,
ryba, hřiby fuj-fuj-fuj,
potom salát bramborový, mňam!
Pouštíme si lodičky
a házíme botičky.
Jak zvoneček zazvoní,
rolničky se rozvoní
a my všichni řeknem zas:
Ježíšek k nám přišel včas,
konečně nastal vánoční čas.
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NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ SVÁTKY
Tereza Bromková (ZŠ Ropice)
Mám ráda Vánoce,
je to krásný čas.
Stromeček je ozdobený
a venku je mráz.
Všude voní cukroví
a vánoční čas,
smíchám krásu se štěstím
a půjdu pomáhat.
A maminka u stolu
jablíčko rozkrojí,
v něm najde hvězdičku,

co byla ukrytá
v červeném jablíčku.
Vánoční večeře,
tu má každý rád.
Sfoukne svíčku
a hned je lepší a rád.
Jak zvoneček zazvoní,
když přijde ten čas
rozbalit dárky,
máš to, co sis přál.

Žáci 4. ročníku ZŠ Ropice dne 22. 10. 2019 se zúčastnili ve
výstavní síni Muzea Třineckých železáren a města Třince
dotykové výstavy na téma „PUTOVÁNÍ DO PRAVĚKU“ (od
doby kamenné do doby slovanských hradišť).
Výstava představovala tvorbu čtveřice výtvarníků - Pavla
Dvorského, Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Vladimíra Rimbaly,
kteří se zabývají oborem tzv. vědecké umělecké rekonstrukce.
Působí na pomezí mezi oblastmi umění a vědy a spolupracují
s odborníky na tvorbě přesných zobrazení prehistorické fauny
a flóry i dávných předků člověka. Jejich díla se tak stávají součástí
přírodovědných expozic nebo se objevují jako obrazová součást
vědeckých publikací.
Autoři tak navazují na práci geniálního českého malíře Zdeňka
Buriana, který v ilustracích řady vědeckých i populárně naučných
a dobrodružných knih zhmotnil vědecké poznatky o dávném
životě na zemi.

Na výstavě tak ožil svět známých i méně známých živočichů
obývajících naši planetu před miliony lety stejně jako v dobách
nedlouho před příchodem člověka.
Žáci tak mohli vidět mamuta v životní velikosti, postavu
kovolitce z doby bronzové, keltského bojovníka a přes dvě stě
dalších zajímavých exponátů. Do rukou mohli vzít repliky pravěké
keramiky, kamenné, bronzové a železné sekery, nože, bronzové
meče či si mohli vyzkoušet keltský šat, drcení obilí, tkaní na
vertikálním stavu nebo psát staroslověnským písmem - hlaholicí. S

výtvarníkem Petrem Motlibou si vyzkoušeli postup malby dinosaura. Hotové obrázky si pak přinesli do školy. Pan Motlitba také
věnoval naší škole jedno své dílo, které jsme si řádně zarámovali
a vyvěsili na chodbě naší školy.
Pravěké téma jsme pak mohli využít v hodinách vlastivědy.
Mgr. Beata Raszková

Z życia szkoły
W tym roku szkolnym uczy się w naszej szkole 30 uczniów.
W klasie ropickiej 7 drugaków, 6 czwartaków i 5 piątaków. Do
7 trzeciaków w klasie nieborowskiej przybyło 5 wspaniałych...
pierwszaków. Bardzo się z tego cieszymy!
Konkursowi czytelniczemu organizowanemu przez Oddział
Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Kawinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki towarzyszy corocznie seria
spotkań autorskich z cyklu „Z książką na walizkach“. Spotkanie
z Marcinem Pałaszem, który w tym roku przyjechał do naszej
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szkoły, to niezapomniane wrażenie! Motto jego twórczości to
„słowa niosą uśmiech“, o czym mogliśmy się przekonać na własne
oczy i uszy. Oprócz tego, że pan Marcin kocha psy (tak jak my J)
i jest autorem książek o schroniskowym psiaczku Elfie, jest
również członkiem Polskiej Sekcji IBBY – międzynarodowej
organizacji non-profit zajmującej się promocją literatury dziecięcej
i młodzieżowej. Dużo naszych dzieci posiada w własnej
biblioteczce książkę tego właśnie autora.
W tym roku po kilkuletniej przerwie dołączyliśmy ponownie
do akcji charytatywnej „Serce dla Afryki“. Do szkoły zaprosiliśmy
panią Krystynę Bagumę z jej mężem Samuelem z Demokratycznej
Republiki Konga, którzy przygotowali ciekawą prezentację o tym
państwie. Dowiedzieliśmy się, że Kongo leży w strefie klimatu
wilgotnego w dorzeczu rzeki Kongo. Jego powierzchnię
pokrywają lasy równikowe, które na północy i na południu
przechodzą w sawanny i tworzą przepiękne krajobrazy. Występują
tam również lasy górskie z roślinnością alpejską. Wyłącznie Las
Równikowy Ituri zamieszkuje okapi, zwierzę z pręgami
podobnymi do zebry, a jednak spokrewnione z żyrafą. Kongo to
kraj bardzo zróżnicowany etnicznie, używa się tu bardzo dużo
języków i dialektów. Podstawą gospodarki jest przemysł
wydobywczy. W kraju znajdują się wielkie zasoby rud kobaltu,
miedzi i diamentów. Zyski z handlu minerałami przyczyniły się do
finansowania działań wojennych między grupami etnicznymi.
Pomimo takiego bogactwa, kraj jest bardzo biedny, a sytuacja
ludności cywilnej dramatyczna. Na ulicy znajduje się mnóstwo
sierot, które wykorzystywane są do ciężkiej pracy w kopalniach,
a nawet do zbrojnych bojówek. Krystyna i Samuel przedstawili
konkretny projekt pomocy, który polega na opłaceniu lekcji szycia
oraz kupnie maszyny do szycia kobiecie, która adoptowała jedną
z sierot.
W tym celu nasi piątoklasiści przygotowali licytację
oryginalnych przedmiotów afrykańskich. Prawie „profesjonalne“
prowadzenie licytacji przez naszego piątoklasistę oraz pozytywne
nastawienie rodziców wytworzyły niesamowitą atmosferę.
Licytujący przebijali swoje oferty i zaokrąglali kwoty. Było tyle
śmiechu, zabawy i radości naszych piątaków, kiedy zostało
sprzedane wszystko!
Tą drogą chcemy jeszcze raz bardzo gorąco podziękować
naszym miłym Rodzicom, Pani Dyrektor Ireně Byrtusovej oraz
Pani Wójt Uršuli Waniovej za wsparcie akcji charytatywnej.
Dziękujemy sercem – za serce!
Równocześnie dziękujemy miejscowym kołom Macierzy
Szkolnej, Dyrekcji szkoły oraz Przedstawicielom Gminy i PZKO
za współpracę w kończącym się roku kalendarzowym. Życzymy
wszystkim Czytelnikom błogosławionych Świąt Bożego
Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas będzie przepełniony
radością, ciepłem i rodzinną atmosferą.
Lidia Rucka

„Jsem malíř a stavitel… ”
Prázdniny utekly jako voda a v naší školní družině se plně
rozběhl její provoz.
Ve školním roce 2019/2020 se otevřela tři smíšená oddělení pro
žáky české i polské školy, s celkovým počtem 61 pravidelně
docházejících žáků. Novinkou pro letošní rok je otevření ranní
družiny před vyučováním (6:15 – 7:15), další provoz beze změn.
Nosným tématem právě probíhajícího školního roku je
cestování časem v umění a architektuře - „Od jeskynních maleb
po graffiti“. Nejstarší období – pravěk - jsme ztvárnili
prostřednictvím malby mamuta, místo v jeskynní jsme křídou
zdobili cestu, vytvořili jsme fotokoutek s motivy z filmu
Flinstoneovi.
V dalším měsíci jsme se přenesli v čase do období králů, rytířů,
princezen, středověkých hradů. Vyráběli jsme rytířské přilbice,
královské koruny, zdobili středověké chrámy gotickými vitrážemi,
navrhovali a „stavěli“ vlastní hrad.
Od ledna se v novověku zaměříme na slavná díla významných

malířů, vyzkoušíme nové výtvarné techniky a vyrobíme si repliky
světoznámých budov.
Zároveň jsou naše měsíce barevně rozlišené. Z palety barev
jsme už vyzkoušeli červenou, oranžovou a hnědou, v prosinci nás
čeká fialová. V předem určený den se sejdeme všichni oblečeni
v dané barvě, vyrábíme stránku „barviáře“ a plníme netradiční
barevné úkoly.
Osvědčily se celoměsíční soutěže v karetních, deskových
a jiných společenských hrách. Každý měsíc se hraje jiná hra,
bodují se jednotlivé úspěchy. Na konci měsíce vyhlašujeme
a odměňujeme nejaktivnější hráče. Některé hry si vyrábíme sami.
Výtvarná soutěž Fantazii se meze nekladou se pojí s vý-
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znamnými dny, např. 4. října Světový den zvířat, 9. října Světový
den pošty a poštovní známky, 25. listopadu Den plyšového
medvídka. Účastníme se výzvy Třineckého hutníku a kreslíme na
téma Těším se na Vánoce. A my se těšíme, že obrázky žáků třeba
i otisknou.
Ani letos v našem programu nechybí páteční vycházky do
okolí školy spojené s celoroční týmovou soutěží. Týmovou spolupráci rozvíjí Bílé moudré sovy, Fialoví delfíni, Gold Stars, Red
Foxes, Šedí vlci a Yellow Dogs.
Při všech aktivitách se snažíme vést žáky k hospodárnosti
a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Ne vše, co vyhodíš, musí
být odpad, materiál je všude kolem nás. Dvakrát ročně se
zapojujeme rovněž do sběru starého papíru – Soutěž s panem
Popelou (podzimní a jarní kolo).
Děti doprovázíme na oběd, proto jsme do vzdělávacího plánu
zařadili téma Máme rádi jídlo – neplýtváme. Naší snahou je snížit
množství vyhazovaných zbytků a uvědomit si jeho hodnotu, platí
domluva „Sněz větší polovinu celého oběda, ochutnej nové“.
Velký úspěch měla Sběratelská burza, při které si žáci
vyměňovali nejrůznější drobnosti (nálepky, figurky, sběratelské
kartičky aj.). Na tu navázal Bleší trh pro širokou veřejnost. Před
podzimními prázdninami jsme si užili již 7. ročník lampiónového
průvodu. Jako poděkování jsme všechny dětské účastníky
odměnili halloweenskou výslužkou.
8. listopadu proběhl projektový den Výroba slizu. Cílem akce
bylo rozvíjet dětskou kreativitu, manuální zručnost, sociální dovednosti a komunikaci. Laicky řečeno - chtěly jsme dětem udělat
radost.
Od října do května nabízíme širokou škálu zájmových útvarů
pod vedením učitelů, vychovatelek nebo externích spolupracovníků, kterým tímto vřele děkujeme. Namátkou vybíráme:
včelařský kroužek, tvořivé šití, pěvecký sbor Poličko, Malý Hasík.
V nabídce nechybí ani setkávání v obecní knihovně nebo sportovní
hry.
Přejeme Vám vánoční svátky plné lásky a pohody, v novém
roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Vychovatelky ŠD

Bleší trh

Recyklace je správná věc, své o tom víme v naší školní družině.
To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli uspořádat
bleší trh.
20. listopad byl dnem, kdy jste mohli zažít ekologii na vlastní
kůži, a to prostřednictvím naší akce, kterou jsme pořádali v tělocvičně základní školy.
Cíl byl jednoduchý, dát věcem, na které by doma sedal prach
nebo by skončily na smetišti, druhý život. Mohli jste zde prodat
nebo výhodně nakoupit např. oblečení, hračky, doplňky,
kuchyňské vybavení, dekorace do bytu, knihy a mnoho dalšího.
Bleší trh splnil svůj účel, proto si troufám říct, že za rok
proběhne opět.
Beata Revendová, vychovatelka ŠD

Tvořivé šití

Již po třetí probíhá ve škole „Tvořivé šití“. Na kroužek chodí
13 dětí, z toho 4 chlapci a 9 dívek. V tomto roce šijeme zábavnou
a kreativní knížku s různými hrami, např. myš v kousku sýra,
pavouk v pavučině, robota atd.
Na Vánoce si ušijeme i vánoční stromeček.
Děti jsou hodné, šikovné, dávají podněty, co by chtěly šít, co by
je bavilo. Na každou hodinu se těší, ptají se každý den, co budou
dělat.
Barbara Grzegorz, vychovatelka

Mateřská škola
A máme tady znovu prosinec. Listí ze stromů už opadlo,
sluníčko zapadá brzy a nás zanedlouho čeká ten krásný vánoční čas
– svátky pohody, klidu a odpočinku. Svátky, kdy se cpeme
cukrovím, díváme se na naše oblíbené pohádky a trávíme čas
především v rodinném kruhu. V podobném duchu se také nesou
oslavy Nového roku. Ale k oslavě Nového roku patří také
vzpomínání na to, co jsme zažili v průběhu roku, který končí…
S dětmi ze školky se ohlédneme spíše za rokem školním. Děti
budou vzpomínat, jak se po prázdninách opět setkaly se svými
kamarády a těšily se do školky. Dále na to, jak prozkoumávaly naši
novou školkovou zahradu – respektive nové herní prvky na
zahradě, se kterými jsou moc a moc spokojené. Žáci z předškolní
třídy Motýlci zase na zářijovou Výstavu drobného zvířectva, kde
viděli spoustu zvířátek a pořídili si spolu s paní učitelkou do školky
nový kaktus.
Všichni školkáčci se také ohlédnou zpět za naší první říjnovou
výpravou do přírody. Zavzpomínají si, jaké bylo počasí, na dobrou
svačinu, kterou jedli v altánu na školní zahradě a možná i na
hledání ovocných stromů a povídání o nich. Ale vzpomínky
nezůstanou jen u první výpravy. Jistě budou zahrnovat všechny
naše páteční výpravy a celkově čas strávený venku – pouštění
draků na poli, válení sudů na kopci, prolézání pavučinou, výrobu
Lístnáčka, hry v lese, stavění domečků pro lesní zvířátka, lístečkovou klouzačku a mnoho dalších aktivit, které s dětmi na
výpravách a venku podnikáme.
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Broučci určitě neopomenou návštěvu maminky - zdravotní
sestřičku, která jim přišla do školky povyprávět, jak se správně
starat o své tělo, aby bylo zdravé a jak se chovat v případě úrazu.
Všichni si to moc užili, a dokonce si někteří vyzkoušeli obvázat
„raněnou“ osobu.
Společně si připomeneme také divadelní pohádky O Bajajovi,
O třech medvědech a dědečku Hříbečkovi, které jsme viděli ve
školce. A nezanedbáme ani listopadovou akci s rodiči „Zdravý
den“. Během zdravého dne měli rodiče spolu s dětmi možnost si
zacvičit, splnit různorodé úkoly zaměřené na zdraví, ochutnat
zdravé pomazánky, koláče a plno dalších dobrot od maminek.
Nakonec se ještě otočíme za listopadovým dobrodružstvím
Motýlků a nejstarších dětí třídy Broučci. A to na ekologicky
zaměřený výlet do Kopřivnice, kam jsme jeli autobusem. Děti zde
poznaly úplně nové prostředí, hrály si, dozvěděly se nové
informace o lese a samotné přírodě, viděly zříceninu hradu Šostýn
a rybník, který k hradu kdysi patřil.
A protože čas utíká jako voda, brzy nás do školky přijde
navštívit Mikuláš. Školkáčci i paní učitelky už pilně pracují na
tom, aby měli pro Mikuláše připravenou alespoň hezkou básničku
nebo písničku. A tak doufejme, že do Nového roku vstoupíme
všichni pravou nohou a v plném počtu J. Zároveň přejeme všem
rodičům a čtenářům pohodové prožití vánočních svátků a co
nejlepší vstup do Nového roku.
Bc. Beata Nikodemová

Wiewióreczka mała…
Piosenką Wiewióreczka mała rozpoczęliśmy okres jesienny
w naszym przedszkolu. Okres ten przypomina nam o kończących
pracach na polach, jak i o nadchodzącym odpoczynku zimowym
naszej przyrody. Nic nawet pogoda nie zmieni atmosfery
w naszym przedszkolu, gdzie jest wesoło, żwawo, śmiechu pełno i
zabawy. Grupka naszych przedszkolaków liczy 24 dzieci. Bardzo
nas to cieszy.
W wrześniu czas adaptacyjny przebiegł bardzo dobrze. Dzięki
rodzicom i ich postanowieniu. W przedszkolu mamy więcej

chłopców niż dziewczynek, więc zabawy toczą się raczej
konstrukcyjnie, budowanie domków, ogrodów zoologicznych,
a tematycznie to policjanci, rycerze,….
W tym roku szkolnym nasz program edukacyjny jest
dopełniony programem dogoterapii. Celem programu jest
przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem, edukacja
w ramach bezpiecznego zachowania w stosunku do psów, wstępnie
mało co nieco z historii, opieki i psich sportów. Dzieciom bardzo
się podobają zabawy z pieskiem. Najbardziej w ogrodzie zabawy
z bieganiem, rzucaniem zabawek, które piesek przynosi. Edukację
prowadzi kwalifikowany pracownik canisterapeutyczny.
W październiku spotkaliśmy się wraz z rodzicami na Dniu
Ziemniaka. Mamusie przygotowały poczęstunek dla dzieci,
warunkiem były składniki z warzyw lub z owoców. Pyszne dania
przygotowane zostały zaraz zjedzone, co oznacza, że były
wyśmienite. Można powiedzieć fantazji nie było granic kiedy
dzieci wraz z rodzicami przynieśli ludziki przygotowane w domu
również z warzyw lub owoców. Wspólnie spędziliśmy piękne
jesienne popołudnie.
W listopadzie przygotowujemy dla dzieci i rodziców
świąteczne warsztaty, gdzie będziemy tworzyć dekoracje
świąteczne. Ciekawostką dla dzieci była praca z gliną prowadzona
przez panią Renatę Humel. I chodź ręce były brudne, produkty są
bardzo interesujące.
W grudniu oczekujemy odwiedziny świętego Mikołaja. A pod
koniec grudnia cieszymy się na spotkanie z rodzicami na
świątecznych jasełkach u nas w przedszkolu.
Nadal kontynuujemy wyjazdy do teatru Bajka w Czeskim
Cieszynie, jak również odwiedzamy na wspólnych bajeczkach
dzieci z czeskiego przedszkola. Starszacy prawidłowo odwiedzają
miejscową bibliotekę, gdzie zawsze jest przygotowane ciekawe
czytanie różnych opowieści, przygody poprzez panią Zientek.
Przechadzki po okolicy, zwiedzanie naszej wioski wokół
przedszkola praktykujemy jak tylko nam pogoda dopisuje.
Podczas wakacji letnich został wyremontowany ogród
przedszkolny. Nowe elementy z drewna akacjowego są pięknym
dopełnieniem naszego ogrodu tworzącą całość.
W tym nadchodzącym magicznym okresie Świąt Bożego
Narodzenia życzymy Państwu: świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami, pełnych czarów, radości
i piękna, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze. W Nowym
Roku 2020 życzymy Wam zdrowia optymizmu, radości, szczęścia
i powodzenia.
Niech w nadchodzącym roku 2020 spełnią się Wasze wszystkie
marzenia!
Zuzana Mladá

Činnost Sboru dobrovolných hasičů
Členové sboru dobrovolných hasičů Ropice měli v druhé
polovině roku 2019 řadu příležitostí se s Vámi, spoluobčany, setkat
na naších či obecních akcích, proto bychom se rádi v tomto článku
vrátili k uplynulým událostem a vymezili prostor našim
sponzorům.
V červenci náš sbor uspořádal dva turnusy hasičského táboru
s celkovým počtem 57 zúčastněných dětí. Naši dobrovolní hasiči
ukázali dětem, jak se chránit v případě mimořádné události, jak
mohou poskytnout první pomoc a také jsme navštívili kolegy na
112 v Českém Těšíně. Musíme uznat, že nás těší projevený zájem
dětí v oblasti preventivně výchovné činnosti a vědomí, že nám
v Ropici vyrůstá uvědomělá a přičinlivá generace.
Po táborech náš sbor uspořádal soutěž v požárním útoku, na
který dorazila i naše sdružená obec Pribylina. Vztahy jsme
utužovali i s polskými kolegy z Grabownie, kteří přijali pozvání na
volejbalový turnaj.
Na konci prázdnin s námi mohly děti strávit poslední
prázdninový víkend, který byl věnován výhradně první pomoci
nebo nás mohly potkat následující víkend na Zakončení prázdnin,
které pořádala obec Ropice.
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Życzę wszystkim radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz
zdrowego nowego roku.
Přeji všem hezké Vánoce, zdravý nový rok a děkuji za přízeň
knihovně.
Marie Zientková, knihovnice – bibliotekarka
Výběr z knižních novinek:

Začátkem školního roku jsme se s dětmi začali opět pravidelně
setkávat každý pátek od 15:30 ve zbrojnici na Hasičském kroužku,
kde se každý měsíc věnujeme jinému tématu požární ochrany,
společně tvoříme, hrajeme hry ve zbrojnici i venku. Děti pak mají
v průběhu roku možnost si vyslechnout profesionály z různých
oborů či zúčastnit se exkurzí i jiných podobných akcí. V letošním
školním roce nám zůstalo ještě pár volných míst, pokud chcete své
děti zapsat nebo získat více informací, obraťte se na náš email
hasiciropice@email.cz.

W bibliotece można znaleźć na przykład:

Naše velké poděkování patří sponzorům, bez kterých bychom
nemohli zrealizovat oba turnusy hasičského táboru. Sponzorem
prvního turnusu Hasičského léta v Ropici je obec Ropice. Druhý
turnus byl sponzorován těmito organizacemi: Juraj Janošík; IRP
Dostálek s. r. o.; DB.Dominio s.r.o.; Marcela Heczková;
ENVIFORM a.s.; Vertimber Wood s.r.o. a obec Ropice. Těmto
sponzorům ještě jednou moc děkujeme! Poděkování dále patří
restauraci U Parduby, která se postarala o potřeby strávníků tohoto
táboru a profesionálním hasičům v Českém Těšíně, kteří si získali
srdce našich dětí svou ochotou.
Budeme se na Vás těšit na dalších akcích, o kterých se můžete
dozvědět třeba na našem Facebooku: Hasiči Ropice.
Nikola Sikorová

OBECNÍ KNIHOVNA - BIBLIOTEKA GMINNA
Prodlužují se večery, dny se krátí. Zahrada je připravena
k zimnímu spánku a nám zůstává více volného času. Možná to je
právě ten okamžik přijít do knihovny, půjčit si zajímavou knihu
a ponořit se do jejího děje. V ropické knihovně je z čeho vybírat.
Každý rok jsou pořizovány nové knihy, dováženy jsou knihy
z regionální knihovny v Třinci a základní fond také má co
nabídnout. Katalog se nachází na internetových stránkách
knihovny www.naseknihovna.cz/ropice. Věřím, že každý si zde
najde „tu svou“ knihu. Dozví se také o dění v knihovně a plánovaných setkáních.
Tak samo uzupełniane są książki w języku polskim. W związku
z tym, że biblioteka podłączyła się do projektu Bookstart –
S knížkou do života (opieka nad dzieckiem od jego narodzin aż po
pójście do szkoły), na większą uwagę zasługują książki dla dzieci,
a szczególnie dla maluchów. Oczywiście są i nowości dla dorosłych
oraz lektury szkolne. Brakujące książki można sprowadzić z innych
bibliotek wg życzeń czytelników. Może wstąpicie do biblioteki
sprawdzić?

Milí občané obce Ropice,
za okny hraje příroda všemi barvami a to znamená, že je tady
podzim a s ním další půlroční shrnutí působení hasičů v obci.
V říjnu nám zastupitelstvo schválilo nákup tzv. D - programu,
který slouží primárně k lesním požárům. Tyto hadice jsou mnohem lehčí a dá se s nimi v těžce přístupném terénu mnohem lépe
manipulovat. Také šetří vodu tím, že mají nižší průtok, ale zároveň
podobnou účinnost při hašení požáru. V posledních letech nás
v letním období trápí nekonečná sucha a stačí málo k tomu, aby
vznikl rychle šířící se požár lesa nebo trávy a suchého porostu.
Díky zakoupení programu D25 zastupitelstvem naší obce jsme na
tento druh výjezdu dobře připraveni.
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Dále byly nakoupeny čtyři nové zásahové obleky, protože těm
stávajícím už prošla expirace, tudíž jsou pro výjezdovou činnost
nepoužitelné. Podařilo se nám získat dotaci 20 tisíc korun na
vybavení od nadace Agrofert, díky které můžeme zakoupit ještě
jeden nový zásahový oblek.
V listopadu nás opět čekalo 12h cvičení. Tentokrát byla prověřena hlavně naše technika. Vyzkoušeli jsme nový D - program na
fingovaném lesním požáru u hájenky, vyčistili propustek a naše
čerpadla a centrály si odmakaly téměř celodenní "šichtu" na
golfovém hřišti. Zkouška techniky vyšla na jedničku, D - program
funguje dle představ a my můžeme být zase o něco klidnější
a spokojenější, díky úspěšně zvládnutému prozkoušení nás i našeho vybavení.
Všem občanům obce bych ráda popřála příjemné prožití
nadcházejících svátků a vše nejlepší do nového roku.
Za jednotku sboru dobrovolných hasičů Jana Šturcová

„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních
center, a to nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své
nejbližší. V tomto období mívají sebou nakupující také větší
finanční hotovost. Je faktem, že i na psychiku nás všech může mít
toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí
upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním
nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou
usnadnit páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom z ostravských obchodních domů odcizil
z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená
škoda byla ženou vyčíslena na částku více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky
umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té

se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost ve
výši několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na
částku více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové
trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do
nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem,
který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají
zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či
kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či
spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují
tolik pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští
policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO
S KOHO“ odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw
Ve spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke
krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět nepozornosti tentokráte
třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě.
Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními
doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové
hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen
krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen
materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si
řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

Informační okénko
z Volejbalového klubu Veteránů za rok 2019
Jako každým rokem, tak i letos jsme uspořádali již 15. ročník
Volejbalového mezinárodního turnaje Memorial pana Martýnka,
který se uskutečnil v sobotu dne 21.9.2019 v Ropici.
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Turnaje se zúčastnilo 5 družstev:
1. družstvo Ropice skupina A
2. družstvo Ropice skupina B
3. družstvo VK Prašivá
4. družstvo Žilina (SK)
5. družstvo Zubrohlava (SK)
Turnaj se odehrával na volejbalových kurtech TJ SOKOL
Ropice.
V 09:30 hod bylo slavnostní zahájení turnaje, které zahájila
starostka obce Ropice Mgr. Uršula Waniová a popřála všem
družstvům dobrých sportovních výsledků.
Turnaj začal po rozlosování v 10:00 hod. Turnaj měl celkově 10
zápasů. O těchto zápasech rozhodovali tři profesionální rozhodčí
p. Karel Pszczolka z Ropice, p. Jiří Rucki z Komorní Lhotky
a p. Jindřich Šumický z Českého Těšína.
Zápasy se odehrály na dvou kurtech a každé družstvo odehrálo
4 zápasy.

Vítězem turnaje se stalo družstvo ze Žiliny (bez porážky), na
2. místě se umístilo družstvo z Ropice skupiny A. Výsledky mezi
těmito družstvy byly těsné, a to: 25:23 a 25:22, tímto družstvo
Ropice sk. A jen o pár bodů podlehlo. Na 3. místě se umístilo
družstvo VK Prašivá, 4. místo družstvo Ropice skupina B a 5. místo
družstvo Zubrohlava.
V družstvu Zubrohlava hrál rovněž starosta této obce a velmi
kladně hodnotil tento turnaj.
Musím připomenout, že turnaje byly hrány ve smíšených
skupinách, a to 4 muži a 2 ženy.
Turnaj byl ukončen v 15:00 hod a musím říci, že počasí nám
přálo, bylo krásné podzimní počasí.
Byly rozdány ceny všem družstvům a 3 poháry vítězům.
O občerstvení se postarali sponzoři turnaje, a to firma
HAMROZI a AUTOSET TŘINEC, kterým je třeba velmi
poděkovat.
Po ukončení turnaje a předání cen proběhlo přátelské posezení,
kde se hovořilo o průběhu celého dne a zážitcích během turnaje.
Toto posezení bylo ukončeno v 17:30 hod a všichni zúčastnění se
rozjeli do svých domovů s dobrými pocity z turnaje. Všichni se těší
na další ročník, který opět bude probíhat na podzim roku 2020.
Na závěr bych chtěl poděkovat místnímu správci objektu panu
Schvarczovi za umožnění turnaje na kurtech TJ SOKOL Ropice.
Karel Pszczolka

Letní tábor Moudré sovy
V srpnu letošního roku jsme opět prožili u hájenky v Ropici
dva úžasné týdny s dětmi na našem „příměstském“ letním táboře.
Ač je to k nevíře, byl to již jeho 14. ročník. První týden s námi
trávilo 60 a ten druhý 54 dětí ve v2ku od 4 do 12 let. Byly to dva
krásné týdny plné soutěží a kreativních činností, které si neužili jen
děti, ale také my, kdož jsme měli tu možnost si s nimi 10 dní hrát.
Stejně jako v předcházejících ročnících si děti zasoutěžily
v olympiádě, netradičním desetiboji, překážkové dráze, batikovali
trička, chytali šneky kolem hájenky, hráli hry nebo vytvářeli
z přírodnin vory, domečky a plnili různé táborové úkoly. Tančilo
se, zpívalo a smálo. Celý jeden den soutěžili o poklad Pevnosti
Boyard a program vrcholil v pátek celodenním hledáním pokladu,
na který se děti vždy moc těší.
Děti jsou úžasní tvorové, nevím jak je to možné, ale nikdy jim
nedojde energie Nejen, že jim nedojde, ale ještě jsou schopny ji
předávat nám, instruktorům. Přestože jsme každý večer úplně
vyčerpaní (teď myslím nás instruktory), jsme plni pozitivních
myšlenek a s úsměvem na tváři a se těšíme na další den. Za to
našim malým táborníkům moc děkujeme.

Poděkování patří také Vám, rodičům, za důvěru, kterou v nás
vkládáte. Každý den nám do rukou svěřujete to nejcennější, co
máte - své děti. A toho si moc vážíme.
Ráda bych při této příležitosti poděkovala také všem, kteří nás
podporují. V první řadě patří velké poděkování Obci Ropice a to
nejen za poskytnutou dotaci, kterou každoročně zpestří letní
prázdniny více jak stovce dětí, ale také všem zaměstnancům úřadu
za pomoc s přípravami. Děkuji rovněž všem sponzorům, kteří nám
každoročně jak finančně tak materiálně pomáhají. Nemalé poděkování patří panu Vojtěchovi Jakubíkovi a personálu Restaurace
U Parduby, kde se stravujeme, Mysliveckému spolku Štítek za
prostory a zázemí, které nám každoročně propůjčují a TJ Sokol
Ropice za sportoviště, které jsou nám po dobu konání letního
tábora k dispozici.
To největší poděkování patří mým instruktorům. Můžete mít
sponzory, nápady, chuť, ale pokud nemáte skvělé lidi, kteří do toho
jdou s Vámi, neuděláte nic. Já mám to štěstí, že mám děvčata
a chlapce, kteří mají chuť a chtějí s dětmi trávit svůj volný čas a to je
k nezaplacení. Proto Vám mí milí instruktoři a pomocníci touto
cestou z celého srdce a srdíček všech dětí, které mají díky Vám
krásné vzpomínky na náš tábor, moc děkuji.
Gabriela Szmeková, Předsedkyně spolku CSELESTA

Dům Svatého Josefa
Půlrok uplynul jak voda a my jsme tu znova, abychom vám
přiblížili život v domově.
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V čase šesti týdnů po Velikonočních svátcích stalo se tradicí
v našich krajích smažení vaječiny. Společně uctít tento zvyk přišli
naši klienti a pracovníci pod pergolu na zahradě Domu Sv. Josefa.
Nejdříve si všichni pochutnali na báječném koláči z dílny našich
kuchařek a pak na výborné vaječině.

DIVADELNÍ LÉTO V TĚŠÍNĚ - 19. června 2019
Na pozvání pana ředitele z Centra sociálních služeb z Českého
Těšína jsme se divácky zúčastnili „Zahájení divadelní sezony”
v tamním Domově pro seniory. Mezi hosty jsme viděli zástupce
města Český Těšín v čele s paní starostkou, zástupce Domovů
a sociálních služeb ze Slovenska, Polska a také z Havířova. Přítomni byli rovněž i zástupci z neziskové organizace ADRA. Viděli
jsme ukázky z baletu Labutí jezero, operu Prodaná nevěsta, tragédii
Romeo a Julie, Sněhurku a Šípkovou Růženku. Na závěr divadelního představení ovšem exceloval pan ředitel v roli nezapomenutelného Ivánka z ruské pohádky Mrazík.

PETANQUE V BYSTŘICI - 21. června 2019
Již potřetí za sebou jsme se zúčastnili „Mistrovství světa
seniorů v pétanque” v Domově Senior v Bystřici. V letošním roce
si vzal pod patronát tuto akci pan starosta Bystřici a za vydatné
finanční podpory Moravskoslezského kraje se mohl turnaj,
především kulturní a doprovodný program pod názvem „Senioři
dětem a děti seniorům”, uskutečnit.
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zajet na vozíčku. Stačilo přejít rušnou silnici a po dvěstě metrech
byli všichni na místě v zahrádce Restaurace U Parduby.

OPÉKÁNÍ PÁRKŮ - 17. září 2019
V tento den bylo naplánováno tradiční a velmi oblíbené
opékání párků. Přestože dopoledne bylo krásné slunečné počasí,tak
odpoledne v čase opékání se zatáhlo a hlavně citelně ochladilo.
Proto jsme zvolili raději posezení v teple naší jídelny. A vůbec to
nebylo na škodu, poněvadž pan Jan vytáhl svůj oblíbený akordeon
a mohli všichni zpívat: „Pějme píseň dokola”.

DEN SENIORŮ V POHODĚ
Pozvání na oslavu Dne seniorů jsme přijali od vedení Domu
seniorů POHODA v Orlové na den 24. září v dopoledních
hodinách. Naše malá delegace se velmi ráda zúčastnila této oslavy.
Přestože bylo celkem chladné počasí, tak se v zahradě této oslavy
zúčastnilo hned několik delegací Domovů jak z Orlové, tak i např.
z polského Raciborza. Než jsme si sedli k bohatě prostřeným
stolům, tak hned po uvítání paní majitelkou začal kulturní
program dětí z Orlovských škol a uměleckých kroužků. Hlavním
mottem oslavy Dne seniorů byla soutěž o nejlepší „Zdravý koláč”,
který přinesly k vyhodnocení všechny zúčastněné Domovy. Porota
ve složení ředitelů jednotlivých Domovů a hostů města Orlová
nakonec při velmi těžké volbě vyhodnotila koláč z Domova Vesna
v Orlové jako nejchutnější a „nejzdravější”. Rovněž byla připravená bohatá tombola, ve které snad vyhráli všichni. Na závěr
posezení jsme společně všichni poobědvali a konstatovali, že máme
zase nové přátele. Prostě byl to pohodový den v POHODĚ.

NAŠE MOBILNÍ ZAHRÁDKA
25.června 2019. V rámci aktivizačních činností si naši klienti
společně se sociální a aktivizační pracovnicí řekli, že v rámci
pohybu na zdravém vzduchu vlastnoručně vyrobí „zahrádky na
kolečkách”. K výrobě stačilo několik vyřazených dřevěných palet,
trochu hnědé barvy na dřevo, několik plastových koleček, hlavně
šikovné ruce.
TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - 7. - 13. října 2019
PODZIMNÍ OLYMPIÁDA - 10. října 2019

POSEZENÍ U PARDUBY
4. července 2019. Čtvrteční dopoledne na počátku července
bylo stvořeno na krásnou procházku mimo areál našeho Domu Sv.
Josefa. Klienti, kteří projevili ochotu si na takový výlet zajít a nebo

V rámci týdne sociálních služeb a v rámci otevřených dveří
v našem Domě Svatého Josefa jsme uspořádali Olympiádu v netradičních disciplinách. Sportovního klání se zúčastnilo celkem pět
družstev. Dvě družstva postavili klienti našeho Domova s nehrajícím kapitánem panem ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem a další tři
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družstva byla pozvána ze spolupracujících Domovů pro seniory,
a to z blízkého Centra sociálních služeb v Českém Těšíně s nehrajícím kapitánem panem ředitelem Ing. Janušem Foltynem, ze
vzdálenější Bystřice z Domu s pečovatelskou službou Senior s nehrající kapitánkou paní sociální Ivou Grocholovou a z nejvzdálenějšího Domu Seniorů Pohoda z Orlové s nehrající kapitánkou
paní ředitelkou Bc. Vítězslavou Lojkovou.
Bc. Anděla Šertlerová (sociální pracovnice)

Podsumowanie roku 2019 w MK PZKO Ropica
Wydarzenia roku 2019 w naszym kole PZKO Ropica možna
zaliczyć do bardzo udanych. Tradycyjny juž bal PZKO
organizowany wraz z Macierzą Szkolną odbył się tym razem
w lutym. Równiež i w tym roku wszyscy uczestnicy balu bawili się
wspaniale niemal do samego rana. Świetna muzyka, bogaty
program kulturalny oraz tombola zapewniła wysoki poziom tej
imprezy.
Na zebraniu sprawozdawczym spotkaliśmy się w kwietniu.
Częścią tego zebrania była prelakcja Adama Pindóra o Lanzarote.
Smaženie jajecznicy odbyło się 31 maja na gruncie u państwa
Urszuli i Pawła Waniów. Były parówki, coś słodkiego, napoje, a co
najważniejsze – jajecznica.
Wycieczka do zaprzyjaźnionej wioski Pribylina na Słowacji,
odbyła się dnia 22 czerwca. W programie wycieczki było
zwiedzenie Muzeum Liptovskej dediny, Pribyliny wraz
z ewangelickim kościołem z roku 1902, rzymskokatolickim
kościołem z roku 1910, Grandhotelem Permon, który jest jednym
z największych i najbardziej luksusowych hoteli na Słowacji.

Na zakończenie życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i sił
do dalszej wspólnej pracy.
Jerzy Pindór

Vážení spoluobčané, milí sportovci,
blíží se nejkrásnější svátky v roce, a proto bych Vám rád popřál
krásné a spokojené Vánoce v rodinném kruhu nejbližších a zároveň mnoho štěstí, zdraví, pohody a pracovních úspěchů do
nadcházejícího roku. Věřím, že rok 2019 byl pro Vás rokem
úspěšným v soukromém i pracovním životě.
Chci poděkovat jménem TJ Sokol Ropice a svým, všem
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.
A jedním dechem mi dovolte vyjádřit velké poděkování za
údržbu areálu u fotbalového hřiště a sokolovny pánům Ladislavu
Schvarczovi a Tomáši Rusnákovi, kteří Sokolu věnují, dneska to
nejcennější, svůj volný čas a úsilí při zvelebování našeho areálu.
Poděkování patří rovněž sponzorům, kteří nám pomáhají
finančně nebo zajištěním potřebných materiálů, zejména pak
firmě JAP industry, s.r.o., Hamrozi, s.r.o., Steeltec Cz, s.r.o.,
Master IT technologies, a.s., Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.
a reklamní agentura Bulawa.
Přeji Vám, aby se v příštím roce vyplnila všechna Vaše tajná
přání a plány. Zkrátka, aby se nám všem v Ropici stále dobře žilo,
pracovalo, odpočívalo a sportovalo.
A ze srdce Vám všem, ještě jednou, přeji krásné a klidné
prožití vánočních svátků!
Marek Chmiel, předseda TJ Sokol Ropice

Poděkování za spolupráci a podporu.

W przeciągu całego roku rejonowi wraz z prezesem naszego
koła odwiedzali tegorocznych jubilatów.
Ostatnim tegorocznym wydarzeniem było pieczenie placków,
które odbyło się 23 listopada w starym domu państwa Urszuli
i Pawła Waniów. To juž tradycyjna impreza na którą i w tym roku
zeszło się bardzo dužo członków i sympatyków naszego koła.
Aktywnie nadal pracuje chór Godulan – Ropica, który
występował z kolędami w Domu sw.Józefa w Ropicy, w domu
opieki w Ligotce Kameralnej, na Oszeldówce w Nieborach,
w ramach jesiennego spotkania w Trzycieżu oraz na akcji Przyjazń
Bez Granic w Trenczynie.

Klienti a zaměstnanci Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa
v Ropici děkují touto cestou za spolupráci a finanční podporu
v roce 2019. Moravskoslezskému kraji v celkové výši 2.730.100.
Obci Ropice děkujeme za úzkou spolupráci v rámci zajištění
sociální služby a jejího financování ve výši 699.000 Kč. Dále
potom městům a obcím Český Těšín za dotaci ve výši 48.000 Kč,
Bystřici za dotaci ve výši 51.000 Kč, Havířovu za dotaci 8.000 Kč,
Nýdku za dotaci 5.000 Kč, Těrlicko za dotaci 20.000 Kč a obci
Mosty u Jablunkova za dotaci ve výši 10.000 Kč. Celková částka
z územně správních celků byla ve výši 841.000 Kč. Rovněž
děkujeme za spolupráci městu Český Těšín v rámci Komunitního
plánu města.
Dále děkujeme za finanční podporu soukromým firmám
a společnostem, jakož i sponzorům z řad občanů.
Pavel Dyrčík, Dům Sv. Josefa

Vážení senioři,
Moravskoslezský kraj realizuje projekt pod názvem
„Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“, jehož
aktivita IN.F.Obálka (= INformace jako Forma Ochrany) je
zaměřena na zvýšení kvality života seniorů a zvýšení jejich
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bezpečnosti. IN.F.Obálka může pomoci v situacích, kdy je senior
sám v domácnosti a nastane situace ohrožení jeho zdraví či života,
kdy zasahují záchranáři. Z obálky získají údaje o jeho nemocech,
užívaných lécích a kontaktech na příbuzné. Obálka, která je
umístěna v lednici může pomoci při řešení krizové situace. To, že
senior má obálku je zřejmé z označené samolepky nebo
magnetky, kterou umístí na dveře bytu z vnitřní strany nebo na
lednici. Složky záchranného systému jsou o projektu v našem
kraji informovány.
Zájemce o zapojení se do tohoto projektu z řad našich
ropických občanů prosíme, aby se do 15.01.2020 nahlásili na
obecním úřadě. Obec pak hromadně objedná potřebné množství
obálek u kraje. Jakmile nám budou doručeny, budeme Vás
informovat a budete si je moci vyzvednout u nás na Obecním
úřadě v Ropici.
Charita Třinec patří mezi základní složky Diecézní charity
ostravsko-opavské (DCHOO),
je registrována v rejstříku církevních právnických osob od
roku 1998. Je neziskovou
organizací se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním
postižením. Základní činností organizace je poskytování
služby osobní asistence, která má za cíl pomáhat osobám se
sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Tato pomoc se uskutečňuje terénní formou a je
poskytována prostřednictvím osobních asistentů v domácnostech
klientů.
Provozujeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek, která
zajišťuje možnost krátkodobého i dlouhodobého zapůjčení
zdravotních a kompenzačních pomůcek pro potřeby rodiny
starající se o svého blízkého v domácím prostředí. Charita Třinec
realizuje také vzdělávací a rekvalifikační projekty na podporu osob
pečujících a dlouhodobě nezaměstnaných, provozuje charitní
bazárek na ulici Přátelství 1009 v Třinci na Kamionce a podílí se
na humanitárních projektech.
Charita Třinec působí na území Třinecka a Jablunkovska
včetně okolních obcí. Bližší informace o naší organizaci lze nalézt
na webových stránkách www.charitatrinec.cz a také na sociálních sítích.
Základním posláním Charity Třinec je pomoc osobám, které
se ocitly v sociální, materiální, zdravotní, duchovní nebo jiné
nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost
s přihlédnutím na potřeby každého jednotlivce.
Při naplňování našeho poslání se neobejdeme bez
podpory druhých. Děkujeme všem organizacím i fyzickým
osobám, které nám pomáhají na naší cestě a podpořili nás
darem nebo poskytnutím dotace v roce 2019.
l Moravskoslezský kraj
l Úřad práce
l Třinec – 295 tis. Kč
l Vendryně – 20 tis. Kč
l Bystřice nad Olší – 30 tis. Kč
l Nýdek – 20 tis. Kč
l Hrádek – 2 tis. Kč
l Smilovice – 3 539 Kč
l Komorní Lhotka – 7 tis. Kč
l Ropice – 2 tis. Kč
l Návsí – 3 tis. Kč

Společnosti Senior domy Pohoda sídlící v Třinci a Senior
domy Pohoda Jablunkov v Jablunkově informují čtenáře
Zpravodaje obce Ropice, že obec Ropice poskytla dotaci na
provoz našich zařízení poskytujících sociální služby Domov
pro seniory a Domov se zvláštním režimem ve výši 10 000,Kč pro domov pro seniory v Třinci a ve výši 10 000,- Kč pro
domov se zvláštním režimem v Jablunkově, ve kterých žijí
také občané obce Ropice.
Tomáš Trubecký, ředitel Senior domy Pohoda a.s.

Pracovní doba v období vánočních svátků 2019
Středa 18.12.2019 do 16:30 poslední úřední den v roce 2019
Čtvrtek 19.12.2019
neúřední den
Pátek
20.12.2019
neúřední den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019

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

Pondělí 30.12.2019
řádná dovolená
Úterý
31.12.2019
řádná dovolená
Středa 01.01.2020
Nový rok
Čtvrtek 02.01.2020
neúřední den
Pátek
03.01.2020
neúřední den
a
Posledním dnem, kdy bude možné zaplatit poplatky na
pokladně OÚ je středa 18.12.2019.
Pracovnice Obecního úřadu budou čerpat řádnou dovolenou.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění na změnu čísla účtu
Vážení,
dovolujeme si Vás informovat, že Obec Ropice od 1.1.2020
mění bankovní dům a tudíž se mění i číslo Vámi používaného
bankovního účtu.
Původní účet vedený u Komerční banky zůstává dočasně
v platnosti.
Veškeré další platby zasílejte již pouze na nové číslo účtu
vedené u FIO banky a prosíme, věnujte také pozornost správným
variabilním symbolům.
Nové číslo účtu : 2401172507/2010

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

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

