ZPRA VOD AJ
Obce Ropice
Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
i v dnešní nelehké době koronavirové pandemie se pomalu ale
jistě blíží Vánoce. Atmosféra adventu a Vánoc bude letos jiná, ale
tradice a kouzlo tohoto období zůstává.
A jaký byl ten uplynulý rok? Přestože nám rozhodnutí vlády
zkrátilo úřední hodiny pro veřejnost, a jedno nařízení střídalo
další, tak jsme pro Vás a zlepšení kvality Vašeho života zajistili,
zúřadovali a zrealizovali hned několik významných investic.
S radostí mohu konstatovat, že letošní rok byl z pohledu dotací
velmi štědrý.
l největší investiční akcí bylo prodloužení společné stezky pro
chodce a cyklisty mezi Ropicí a Nebory za 4,12 mil. Kč, kde 95 %
uznatelných nákladů financovala Evropská unie
l se 70% dotační podporou Ministerstva pro místní rozvoj
jsme opravili místní komunikaci kolem obecního úřadu až
k Penzionu Mlýn s náklady 3,4 mil Kč
l díky dotací z projektu EFEKT ušetříme 40 % nákladů na
spotřebu elektrické energie a Ministerstvo průmyslu nám na
výměnu dvou rozvaděčů a na ně napojených světel přispělo
částkou 1,4 mil Kč, což je 50% nákladů
l od září mají naši školáci novou počítačovou učebnu
l knihovna je bohatší o nový knihovní fond v polském jazyce
a dva nové počítače

Mezi finančně méně náročné akce, které jsme plně hradili
z rozpočtu obce, patří obnova chodníků v parku mezi základní
a mateřskou školou za 0,6 mil. Kč.
V celkovém součtu jsme na dotacích a darech letos obdrželi
7,745 mil. Kč.
Předpokládané snížení daňových příjmů ze státního rozpočtu
v roce 2021 způsobené pandemií a zrušením superhrubé mzdy,
pokryjeme financemi z letošních získaných dotací. Fungujeme
jako dobří hospodáři, nemáme a nemusíme si brát úvěr ani rušit
plánované investice. V příštím roce budeme hospodařit s částkou
44 930 000 Kč dle již schváleného rozpočtu.
V závěru bych chtěla poděkovat občanům za to, že dodržovali
vládní nařízení, ale současně Vás prosím, abychom se i nadále
chovali zodpovědně, ohleduplně, dodržovali pravidlo 3R (roušky,
ruce, rozestupy) a měli před virem respekt.
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Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, ať ve Vašich
srdcích zavládne klid, láska a pohoda a do nového roku hlavně
hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Mgr. Uršula Waniová, starostka obce

Vážení spoluobčané
blížíme se ke konci roku 2020. Pro nás všechny byl tento rok
mnohem jiný, než ty předešlé. Zvláštní, těžký, plný změn
a nesnadných rozhodnutí. Tento rok nastavil lidem nová pravidla,
některým určil zcela jiný směr života. Nejednou jsme byli nuceni
rušit dlouho plánované akce, rodinné dovolené, děti nemohly
chodit do škol, na kroužky, nemohli jsme navštěvovat své blízké.
Často skloňovaným slovem se stalo slovo „karanténa“. Mnoho
z nás muselo zůstat ze dne na den doma, bez návštěv, bez
sociálního kontaktu, mnohdy bohužel i bez práce. Nežijeme
v lehké době, a třebaže přijde další vlna epidemie, která může
přinést další omezení, život jde dál…
Nařízení vlády výrazně omezila setkávání našich pracovních
skupin, kterých jsme letos vytvořili několik (park, mateřská škola,
kanalizace,...). Přesto, že jsme se nemohli scházet a pracovat tak
jak by bylo potřeba, podařilo se dotáhnout do konce několik
projektů. Jsem rád, že se opravily rozpadlé chodníčky v parku,
pracuje se na výsadbě nové zeleně v parku a kolem sousedních
pozemků, kde byly na jaře odstraněny staré přerostlé túje. Byl
bych moc rád, kdyby nám náhradní výsadba oživila park už letos,
ale jelikož opravy chodníků skončily až teď, budeme s výsadbou
pokračovat na jaře. V současné době také pracujeme na
zvelebování okolí u Mařenky v Ropici za lesem.
Chtěl bych poděkovat firmě Linde, která nám darovala
dostatečné množství krásné ornice na dodělání terénních úprav.
Nemůžu opomenout pochválit náš sbor dobrovolných hasičů,
kteří obětovali svůj čas a nechali okopat a zaizolovat základy
hasičské zbrojnice. Vedle budovy vznikla zpevněná plocha pro
setkávání a akce hasičů. Pracovní četa obecního úřadu zrealizovala
oplocení, které utváří z tohoto prostoru jeden celek. Jsem také rád
za vybudování nového chodníku k zadnímu vstupu do školy, díky
kterému se mohla uzavřít branka u vrat do depa, čímž se omezilo
parkování před vjezdem do hasičské zbrojnice. Děkuji všem, kteří
se letos jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji naší obce.
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Pevně doufám, že brzy přijde doba, kdy budeme moct fungovat v plném režimu bez omezení tak, jak jsme byli zvyklí. Ať už se
to týká života obce nebo osobních životů každého jednoho z nás.
Závěrem vám chci popřát krásný zbytek tohoto roku,
požehnané Vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2021.
S přáním pevného zdraví
Hlawiczka Samuel

Všechno zlé je k něčemu dobré...
Konec roku je obdobím bilancování. Marně přemýšlím, nad
čím dnes mohu já, jakožto osoba zodpovědná za kulturní vyžití
v obci bilancovat? Inu moc toho vskutku není. Hlavou se mi honí
ona moudrá věta, že všechno zlé by mělo být k něčemu dobré...
Zkusme se tedy podívat na celou situaci z jiného úhlu pohledu.
Pro mě je rozhodně pozitivní, že jste měli možnost
zapomenout na vše, co se Vám v tom minulém roce nelíbilo a nám
nepovedlo. Nyní již snad zůstaly pouze ty hezké vzpomínky.
Proto si dovolím vyzvat Vás k zamyšlení. Zamysleme se, chybělo
nám to? Chyběly nám společenské události? Chyběl nám zájezd
pro seniory? Mimochodem měli jsme navštívit krásnou Kroměříž.
Chybělo nám Zakončení léta, Mařenkování, Velikonoční
odpoledne nebo Mikuláš s rozsvícením vánočního stromu,
koledami, punčem a vůní perníku? Milé novopečené maminky
a tatínkové, chybělo Vám vítání občánků? S jistotou mohu říct, že
minimálně Mařenkování naším sousedům z Ropice Zálesí
opravdu chybělo... Ale co Vám? Já sama už jasno mám. Přestože
není mnohdy jednoduché vše skloubit, zařídit a domluvit, tak mě
to chybělo. Chybělo mi vše, děvčata z kulturní komise, se kterými
vše plánujeme, domlouváme a pořádáme, ale také zábava a hlavně
lidé. Chyběly mi návštěvy u jubilantů a spolupráce s ostatními
složkami v obci. Ale hlavně mi scházely Vaše reakce, ať už
pozitivního nebo negativního charakteru. Snažím se čerpat ze
všech. Nezastírám, že pozitivní reakce potěší, ale přínosem jsou
i ty negativní, které motivují k zamyšlení a zlepšení.
Pokud Vám, stejně jako mě, něco z toho chybělo, nevěšte
hlavu. Vše, co bylo v plánu v letošním roce, přesuneme, dovolí-li
nám to situace, do roku příštího. Bohužel, ne vše je možné
plnohodnotně nahradit. Nejvíce mě mrzí, že jsme nemohli
osobně přivítat mezi obyvatele Ropice děti narozené od 1.2.2019
do 31.1.2020 ještě jako miminka. Slibuji, že se Vám pokusíme tuto
slavnostní událost vynahradit, přestože již přijdou všechny děti
„po svých“.

Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni zrušit téměř všechny
akce v průběhu roku a dokonce i Mikulášskou nadílku s rozsvícením vánočního stromu v jejíž realizaci jsem do poslední
chvíle věřila, rozhodli jsme se formou mikulášských balíčků
udělat radost alespoň dětem v našich českých a polských
základních školách a mateřinkách. Při této příležitosti bych ráda
poděkovala všem zaměstnancům škol a školek v čele s paní
ředitelkou a rodičům dětí nejen za pomoc s realizací mikulášských
balíčků, ale za výbornou a vstřícnou dlouhodobou spolupráci
mezi jednotlivými odděleními a obcí Ropice.
Na závěr bych Vám chtěla popřát kouzelné Vánoce plné lásky,
štěstí a rodinné pohody. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví
a mnoho pozitivní energie. Budu tiše doufat, že se v příštím roce
při nějaké milé příležitosti nejednou setkáme.
Za kulturní komisi
Gabriela Szmeková

Sport v době covidové
Rok 2020 nám všem zůstane v paměti dlouho, hlavně kvůli
pandemii, která ovlivnila životy nás všech. Akce sportovní komise
nebyly výjimkou. Bohužel jsme byli nuceni zrušit tradiční akce
jako např. volejbalový turnaj, veřejné plavání. Avšak i přes to jsme
přispěli základní škole a hasičům na jejich sportovní aktivity.
Jediná akce, která by se snad mohla uskutečnit vzhledem k situaci,
je každoroční vánoční fotbálek ve Smilovicích, který se bude
konat 26. prosince 2020 od 16:00 do 17:30. Tuto akci již tradičně
zařizuje p. Szkandera, tímto mu děkuji.
Doufáme, že příští rok bude zajímavější a pro sportovní akce
pořádané obcí příznivější a tímto bychom Vám chtěli popřát
hlavně zdraví do nového roku 2021.
Revenda Radim

Ukončení aplikace Mobilní rozhlas
Vážení,
z důvodu malého zájmů občanů o používání aplikace Mobilní
rozhlas, se Rada obce Ropice rozhodla k 31.12.2020 ukončit
smluvní vztah s poskytovatelem této platformy.
Abyste i nadále měli možnost získávat informace o dění v obci
postačí se přihlásit k odběru novinek na webových stránkách obce
Ropice www.ropice.cz. Na úvodní stránce v sekci „Život v obci“
najdete kolonku „Aktuality“, po rozkliknutí uvidíte v pravém
horním rohu modrý ovál „Přihlásit se k odběru novinek“. Zde
vyplňte údaje dle pokynů a po registraci přes e-mail si v příchozím
e-mailu můžete vybrat jaké informace chcete odebírat.
Další možností jak sledovat informace o dění v obcí je
facebookový profil Obecní úřad Ropice.
Za Obecní úřad Ropice Monika Galandžárová

ŠKOLY
Vážení spoluobčané, vážení rodiče
dovolte mi, abych na sklonku roku 2020 podala několik
informací o škole a školských zařízeních v Ropici.
V září školního roku 2020/2021 nastoupilo do základních škol
patnáct prvňáčků, z toho 9 do základní školy s českým jazykem
vyučovacím a 6 do základní školy s polským jazykem vyučovacím.
Celkem čítá základní škola 86 školáků z toho 31 žáků s polským
jazykem vyučovacím a 55 s českým jazykem vyučovacím. V letošním školním roce jsme otevřeli novou třídu pro polskou
základní školu.
Mateřské školy mají na českém oddělení zapsáno 38 dětí a na
polském oddělení 24 dětí.
Oddělení nejstarších předškolních dětí probíhá stále
v prostorách základní školy.
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Z pátých ročníků přešlo na druhý stupeň celkem 14 žáků.
Žáci z pátých ročníku přešli na základní školu do Hnojníku, PZŠ
Třinec. Žáci české základní školy přecházeli do ZŠ v Českém
Těšíně, ZŠ v Hnojníku a 2.ZŠ v Třinci.
V letošním školním roce byly přijaty všechny děti, které
dosáhly školního věku. Devět ropických dětí bylo u zápisu na
jiných školách.
Letos jsme nevyhověli všem požadavkům na přijetí dětí do
mateřských škol. Byly to děti dvouleté, které nebyly přijaty
z důvodu nedostatečných prostorů školy.
Naše příspěvková organizace v tomto kalendářním roce
spolupracovala s polskou základní školou v Golasovicích, na
různých sportovních nebo kulturních akcích.
Děti mateřských škol, děti prvního ročníku a děti navštěvující
školní družinu se zúčastnily lyžařské školičky v Bukovci, kde
získaly základy lyžování pod vedením vyškolených instruktorů.
Naši žáci reprezentovali školu na různých soutěžích v prvním
čtvrtletí roku. Poté se z důvodu proti epidemiologických nařízení
se soutěže nekonaly do konce roku. Proto pravidelná účast na
soutěžích, které pořádají školy spadající do oblasti povodí
Stonávky, se nekonaly. Sportovních ani kulturních akcí se
neúčastnili ani žáci s polským jazykem vyučovacím. Své aktivity
nemohly uskutečnit ani děti ze sborečku 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
aktivní ve sběru baterií a jiného elektronického odpadu, protože se
na naší škole zaměřujeme na ekologickou výchovu. Za tyto
aktivity dostávají děti 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, kulturní komise a 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 všem rodičům. Všechny výše
jmenované složky naše školy podporují nejen finančně, ale při
pořádání různých akcí pro děti, které v letošním roce byly
poznamenány koronavirovou situací.
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

Základní škola Ropice v rámci 3. výzvy MAS PobeskydíIROP-Vzdělávací infrastruktura I. využila zadání a získala
podporu na realizaci Multifunkční učebny ICT, která je
spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
Evropskou unií v rámci zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a obcí Ropice.
Projekt byl zrealizován v měsíci srpnu a žáci tak, mohou od
nového školního roku užívat moderní učebnu, která jim bude
sloužit téměř pro všechny předměty v rámci výuky i volnočasových aktivit ve školní družině.

Fotografie z distanční výuky
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zaangażowanie, za niesamowite poświęcenie i niezmiernie
odpowiedzialne podejście do nauczania na odległość. Dzięki
temu nie pozostaliśmy za bardzo w tyle z przerabianym
materiałem. Na ekranie spotykaliśmy się zawsze punktualnie,
z dziećmi uśmiechniętymi i przygotowanymi, chociaż czasami
tematem naszej lekcji był kiwający się ząb lub nowy pies:).

Z życia szkoły
Jakże inaczej niż zwykle rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny.
Różne wytyczne oraz zalecenia związane z funkcjonowaniem
szkoły w czasie epidemii ograniczyły nasze plany do minimum.
Wprawdzie ucieszyło nas, że mogliśmy w naszej szkole powitać
sześcioro pierwszaków, ale zaniepokojeni pytaliśmy, jak to będzie.
I, niestety, w trakcie października znowu szkoła została
zamknięta.
W piątek 2 października zdążyliśmy zorganizować
uroczystość – wybory Super Chłopaka. W ten sposób chcieliśmy
uczcić święto chłopców, które było pierwszy raz obchodzone
jako „International Men´s Day“ w r. 1999 na wyspach Trinidad
i Tobago, a w Polsce przypada na dzień 30 września. W konkursie
wystartowało czterech piątaków, a nawet kilka trzeciaków
i drugaków. Chłopcy zmierzyli swoje siły w różnych
dyscyplinach. Rozwiązywali zagadki, po logo rozpoznawali marki
samochodów, odpowiadali na trudne pytania, takie jak: „Do
czego służy szminka?“ lub „Co robi kosmetyczka?“ Wielkim
wyzwaniem była promenada w butach na wysokim obcasie oraz
wypicie eliksiru uśmiechu (soku z cytrynki). Nasi koledzy
również przedstawili się w wolnej dyscyplinie – grą na akordeon,
upieczeniem babki, rysunkiem. Chłopcy wykazali fantastyczne
poczucie humoru, za co koleżanki w komisji należycie ich
oceniały. Chętnie będziemy wspominać dzień pełny zabaw,
śmiechu, ale też odwagi, fantazji i twórczości.
Od 14 października uczyliśmy zdalnie formą konsultacji
indywidualnych z młodszymi dziećmi oraz formą lekcji online
prowadzonymi z uczniami klas starszych. Tą drogą chcemy
gorąco podziękować naszym uczniom oraz ich Rodzicom za

W tym czasie dzieci brały również udział w różnych
konkursach, jednym z nich był rodzinny konkurs fotograficzny
pn.: „Oblicza jesieni“. Po powrocie do szkoły urządziliśmy sobie
Dzień Misia Pluszowego. Przypomnieliśmy
sobie historię tej ulubionej maskotki, oglądaliśmy filmik, jak powstaje miś, zdobiliśmy
pierniczki w kształcie
misia, rozwiązywaliśmy
kwiz na temat życia
niedźwiedzi. Na sam
koniec naszej imprezy
musiał jeden z drugaków
trafić do smacznej
swaczynki, idąc z zawiązanymi oczami śladami
niedźwiedzich łap i kierując się wskazówkami
kolegi z klasy czwartej.
Ale było śmiechu!
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Corocznie również staramy się razem z naszymi dziećmi
z okazji Światowego Dnia Zwierząt organizować różne projekty
na pomoc zagrożonym lub opuszczonym zwierzętom. W tym
roku nie mogliśmy udać się tradycyjnie do schroniska dla psów,
więc postanowiliśmy zaprosić na śniadanie, obiad lub kolację
zwierzę ze ZOO „Safari“ w Dvoře Králové. Razem z uczniami
klasy 1., 2. i 4. wybraliśmy 600,- Kč, więc zaprosiliśmy na kolację
lwa berberyjskiego, a na śniadanie geparda. Mamy nadzieję, że im
smakowało!
Z okazji kończącego się roku kalendarzowego pragniemy
jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować naszym Rodzicom
oraz pani Dyrektor za wspaniałą współpracę. Za przychylność,
wsparcie i pomoc dziękujemy również Przedstawicielom PZKO
oraz Gminy, która ufundowała naszym uczniom piękne prezenty
na Mikołaja.
Przed nami Adwent, czas oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia. Wszystkim Czytelnikom życzymy, niech będzie to
czas, który przyniesie prawdziwą radość życia do naszych serc,
domów, rodzin.

pro své svěřence opět několik tematických okruhů, které se
budou celý rok proplétat v odpoledních činnostech. Chceme, aby
si každý našel „něco pro sebe“, co ho zajímá, dozvěděl se a naučil
se něco nového.
„Kočky v akci!“ – Nakrm svoji kočku! – motivace a odměna
za celoměsíční práci, vytváříme encyklopedii koček, kde každá
stránka bude věnována jednomu z druhů kočkovitých šelem,
kočky jsou inspirací a zároveň součástí výtvarné a pracovní
výchovy, logických úkolů, čteme příběhy s kočičími hrdiny.
Chceme organizovat kočičí candrbál, kočičí den a budeme
udělovat „Řád kočičí tlapky“. Nyní již víme vše o lvech, tygrech
a rysech, další kočky nás čekají v novém roce.
Inspirativní ženy – nejenom muži vládnou světu. Naší
inspirací je kniha: „20 výjimečných dívek, které změnily svět“.
K nejrůznějším činnostem nás již inspirovaly: módní návrhářka
Coco Chanel, paleontoložka Mary Anning a vědkyně Marie
Curie Skłodowska.
Neobvyklý kalendář – vybrali jsme zajímavé světové a mezinárodní dny, které si během školního roku připomínáme
a prožijeme. Někdy se budeme bavit a smát, jindy zase vzdělávat.
Slavili jsme Světový den srdce, Den cyklisty, Dzień Pluszowego
Misia. Velký úspěch mělo vyprávění vtipů před družinovým
publikem u příležitosti Dne úsměvu.
3R – reduce, reuse, recycle – snažíme se vést děti k hospodárnosti a ohleduplnosti ve výtvarných a pracovních činnostech.
Ukazujeme dětem, jak z běžně dostupných a použitých věcí
a materiálů vyrobit něco nového. Redukováním odpadových
materiálů a omezením nákupů chráníme přírodu a životní
prostředí. Materiál je všude kolem nás. Zapojíme se rovněž do
sběru starého papíru a hliníkových plechovek. Neplýtváme –
zdravé a přiměřené stravování, původ, pěstování a výroba
potravin, omezujeme plýtvání, jsem zodpovědný za svůj talíř,
občas si něco dobrého k snědku připravíme sami, etiketa
stolování…
Ještě před uzavřením
škol proběhl první ročník
soutěže ve sběru hliníkových plechovek. Do
soutěže se aktivně zapojilo celkem 17 žáků
a sesbírali neuvěřitelných
2678 ks plechovek. V této
činnosti bychom rádi
pokračovali a v dalším
roce posunuli hranici
počtu plechovek zase
o kousek výš.

Lidia Rucka

Kočky v akci!
Žijeme ve vskutku zajímavé době, rok 2020 nám všem
zůstane v paměti určitě dlouho, ne-li navždy.
Prvního září jsme se všichni, velmi natěšeni a připraveni,
setkali na slavnostním zahájením školního roku, které se letos
netradičně událo venku – tak, aby byly splněny všechny
hygienické podmínky. Většina z nás si kladla stejnou otázku: „Na
jak dlouho to asi bude?“
Začněme ale pěkně popořádku. Školní družina si připravila
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Snad ani není nutné připomínat, že v družině pravidelně
čteme nebo pořádáme celoměsíční soutěže ve společenských
hrách. Od září jsme stihli vyzkoušet novou hru na postřeh Duch!
a karetní Ligretto, nechyběla klasika – Šťastná šestka, Nervy,
Boom Boom, Kurník.
Ani letošní podzim jsme nevynechali naše pravidelné páteční
vycházky, v jejichž cíli se soutěžilo v týmech o drobné odměny,
velký úspěch mělo např. předvádění lvího stáda uprostřed ropické
louky.
Díky uzavření škol a zpřísnění opatření jsme letos bohužel
přišli o tradiční lampionový průvod a bleší trh, který se novou
tradicí měl stát. Přestože naše děti čekala náročná distanční výuka,
mnozí se zapojili i do družinové práce na dálku. Ještě než se děti
uzavřely do svých pokojíčků, dostaly s sebou složku s několika
úkoly, které jim mohly zpestřit volný čas. Podle návodu si mohly
vyrobit jednoduchou stolní hru nebo klasické pexeso. Neváhaly
taky luštit zadání úloh z logického kroužku (viz foto).
A tak, letošní Vánoce budou jistě jiné – bez rozsvěcování
stromu, bez vánočního jarmarku. Ale protože nás vyrábění baví,
a tradice se přece musí dodržovat, připravily jsme ve školní
družině pro zájemce malý prodejní koutek plný dárečků, ozdob
a nejrůznějších překvapení. Nehledě na to, že během jarního
uzavření škol, kdy už bylo jisté, že Velikonoce „nebudou“, vrhly
se některé z nás na přípravu vánoční sezóny.
A jaké máme plány do nového roku 2021? Pokud to bude jen
trochu možné, tak naplno rozjet družinové aktivity, včetně všech
akcí a kroužků. Věříme, že budeme moci zrealizovat oblíbenou
soutěž ve sběru starého papíru, sběratelskou burzu nebo již
zmiňovaný bleší trh pro širší veřejnost.
Závěrem bychom Vám chtěly popřát relativně klidné, pokud
možno zasněžené a v rámci všech opatření bezpečné Vánoce a do
nového roku 2021 hodně sil a psychické pohody.
Vychovatelky ŠD

Ze života mateřské školy...
Po prázdninách jsme se s dětmi opět sešli v našich dvou
třídách - u Broučků s dětmi od 2 do 4 let a u Motýlků
s předškoláky (5-6 let). Měsíc září je obdobím adaptace, kdy děti
musejí zvládnout delší odloučení od rodičů, zvykají si na nové
prostředí, na jiný režim, sžívají se s ostatními dětmi, vytvářejí si
nová přátelství a také se seznamují s personálem školky.
V prvních týdnech se děti učí dodržovat pravidla, která slouží
k ochraně zdraví, bezpečí a k vytvoření příjemného klimatu ve
třídách. U Broučků nám v letošním roce adaptační období trvalo
poněkud déle a bylo malinko náročnější, protože k nám

nastoupilo deset "nových" dětí. Postupně jsme ale všechny
počáteční obavy, zmatky i smutky překonali a mohli se začít více
věnovat vzdělávacím činnostem. Motýlci zvládli přechod do
nového prostředí, menší změnu režimu a nové paní učitelky jako
správní školkoví mazáci - úplně bez problémů. V prvních
týdnech se ale také seznamovali se vším novým, co jim třída
a celé prostředí školy nabízí, a jaká se zde dodržují pravidla.
V říjnu jsme si s dětmi povídali o ovoci a zelenině, kde roste,
jak vypadají různé plody a jejich semínka, zjišťovali jsme jak
ovoce a zelenina chutná, voní. Děti si také vyzkoušely několik
praktických dovedností - nastrouhaly mrkvičky, jablka a udělaly si
salát, oloupaly a nakrájely vařené brambory. Své výtvory samozřejmě také ochutnaly :) Při poznávání darů zahrad a polí
jsme nezapomněli ani na procvičování předmatických představ,
porovnávali jsme velikosti, barvy, přiřazovali semínka podle
daného počtu, počítali červíky v ovoci. U Motýlků si jeden
říjnový týden zpestřili barvami. Každý den v týdnu chodily děti
do školky v oblečení předem dohodnuté barvy a vzdělávací
činnosti byly spjaty s touto barvou.
Od ovoce a zeleniny jsme se přesunuli ke krásám podzimu.
Listí stromů se začalo barvit nádhernými odstíny a začalo pravé
podzimní počasí. Toto barevné roční období jsme si do tříd
přenesli pomocí různých aktivit. Jako vzdělávací materiál nám
mimo jiné posloužily barevné listy, kaštany, žaludy, ořechy, mech,
jehličí a také lesní zvířata. Vyráběli jsme panáčky z listí a jablíček,
zahráli jsme si na kadeřníky, když jsme papírovým skřítkům
dolepovali vlasy z přírodnin, vyráběli jsme počasí v PET lahvích,
hráli hru Na houbaře... Od října jsme začali chodit každý pátek
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na výpravy. Děti za příznivého počasí posvačí na zahradě
v altánku, potom si nasadí batůžky s pitím a až do oběda
poznávají svět venku. Na výpravách jsme si už vyrobili
žížalárium (navrstvili jsme hlínu s pískem do velkých sklenic,
nachytali žížaly a nyní pozorujeme, jaké si dělají žížaly ve sklenici
tunely), nasbírali jsme kaštany, prozkoumali louže, nasbírali
a pozorovali mech, námrazu a taky pouštěli draky.
Kvůli aktuální situaci jsme museli značně omezit kulturní
život školky. V letošním roce jsme stihli zhlédnout pouze jedno
divadelní představení souboru Beruška, které se jmenovalo
Sovička Rozárka a medvěd. Na podzim většinou pořádáme
nějakou odpolední akci společně s dětmi i rodiči. Tentokrát jsme
však rodiče museli vynechat a akci Světýlkové odpoledne jsme
realizovali pouze s dětmi. Broučci i Motýlci si po odpoledním
klidu vyrobily lampionky ze sklenic a krepového papíru. Po práci
jsme se vydali na zahradu hledat světýlko, abychom si mohli
lampionky rozsvítit. Děti po zdolání trasy a splněných úkolech
objevily ohniště a po chvilce se potemnělá zahrada zaplnila
pohybujícími se barevnými světýlky. Nakonec jsme si pochutnali
na vlastnoručně opečených párcích.
V následujících dnech si budeme ve školce užívat předvánoční atmosféru, navštíví nás Mikuláš, ostrojíme stromeček,
vyzdobíme si třídu a k Vánocům si budeme přát, abychom se
všichni v novém roce zase ve zdraví sešli.
Za mateřskou školu přeji všem pevné zdraví a příjemný
adventní čas
Blahutová Dagmar

Nasze przedszkole
W tym roku szkolnym rozpoczęło edukację w przedszkolu
w Ropicy 24 dzieci. Z tego, jak już ostatnio bywa, większą grupkę

tworzą chłopcy 16 i 8 dziewczynek. Najczęściej rozmowa
potoczy się o dinozaurach, traktorach, pracach budowlanych.
Fantazja kręci się na pełne obroty.
We wrześniu program adaptacyjny był gorszy z powodu
epidemii i rodzice nie mogli wchodzić wraz z dzieckiem do
przedszkola. Dzieci dały sobie radę.
W tym roku szkolnym włączyliśmy się do projektu ,, Biegamy
z Teribear 2020“ pomogliśmy bieganiem wesprzeć dzieci, które to
potrzebują. Dalszym projektem jest Pan Popela, gdzie zbieramy
podczas całego roku makulaturę. Pod koniec roku kalendarzowego pragniemy razem z rodzicami uszczęśliwić dzieci,
które tego potrzebują, małym prezentem, który wejdzie się do
pudełka z butów. Dziękujemy rodzicom, którzy biorą w tym
udział. Całorocznym projektem jest, Czytajmy razem”, ten
projekt jest założony na współpracy rodziców z dziećmi,
w domu. Jak będzie lepiej, a mamy nadzieję, że będzie,
rozpoczniemy odwiedzać miejscową bibliotekę.
Pogoda jesienna nam sprzyjała i mogliśmy puszczać latawca,
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przechadzać się po okolicy i zauważać zmiany w przyrodzie przy
przygotowaniu zimy, poszaleć w ogrodzie lub liściach na
przechadzce.
Podczas pierwszego półrocza doszło do zmian personelu.
Dotychczasowa pani nauczycielka odeszła na urlop macierzyński,
na jej miejsce została przyjęta nowa pani nauczycielka.
Niestety cała sytuacja epidemiologiczna, nie pozwala nam
spotykać się na wspólnych warsztatach czy spotkaniach
z rodzicami. Porozmawianie o dzieciach i innych sprawach
organizacyjnych, jak również tak tylko razem miło spędzić czas.
Mamy nadzieję, że będzie lepiej.
Jeszcze czekają nas odwiedziny św. Mikołaja, który przyjdzie
w ramach dopołudniowych zajęć dzieci.
Później zapalenie świątecznej gwiazdki i czekanie, czy
dzieciom wypełnią się ich marzenia. Niektórzy to już wiedzą
konkretnie co ma być. Ważne, by być razem.
Chciałabym podziękować rodzicom, którzy przyszli nam
z pomocą przy rekonstrukcji naszej najstarszej w ogrodzie części
do zabawy, naszego autobusa. Autobus potrzebował wymienić
deski oraz poprawić kolory. Zawsze można na was liczyć.
Dziękuję.
W tym nadchodzącym magicznym okresie Świąt Bożego
Narodzenia życzymy Państwu, by ten czas wypełniony był
wzajemną życzliwością i zrozumieniem, wewnętrznym
spokojem i radością. W Nowym Roku 2021 życzymy Wam
zdrowia optymizmu, radości, szczęścia i powodzenia.
Za przedszkole Zuzana Mladá

OBECNÍ KNIHOVNA - BIBLIOTEKA GMINNA
Moderní knihovny už nejsou jen půjčovnou knih. Jejich
úkolem je zajišťovat různé druhy aktivit jak pro dospělé tak i pro
děti. Naše knihovna se zaměřuje hlavně na práci s dětmi, a to
téměř od jejich narození. K úspěšným projektům patří S knížkou
do života – Bookstart (pro nejmenší děti), Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka, Čtení nejen pro prvňáčky (pro děti školní
družiny), knihovnické lekce pro děti obou místních mateřských i
základních škol.
Řadoví knihovníci však nejsou odkázáni sami na sebe s vymýšlením, čím děti zaujmout. Jedním z pomocníků je Klub
tvořivých knihovníků, který je součástí Svazu knihovníků
a informačních pracovníků. Členové Klubu vymýšlejí a následně
kvartálně vydávají grafické listy „Malý tvořivec“. Listy obsahují
různé úkoly, které mohou využít knihovníci při přípravě akcí pro
děti. Dnes použiji dva nápady a vyhlašuji soutěž pro děti.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Vyluštit křížovku a řešení namalovat (rodiče určitě
pomohou z řešením)
2. Namalovat obrázek na téma „Co bych uvítal v knihovně
kromě knih“.
Řešení křížovky a malování může být zpestřením volných
chvil. Avšak každý, kdo donese obrázek do knihovny, je jedno
který (ihned jak to bude možné), dostane malou odměnu
a obrázky budou vystaveny.
1. Kdopak má červený šátek s černými puntíky?
2. Která lesní víla má krásné dlouhé žluté vlásky a modrý
věneček na hlavě?
3. „Kdo a kdo a kdo to je, kdo to kolem brousí, kdo si nedá
pokoje, všude strká vousy. Či a či a čičičí, to jsou … „ (doplň
zbytek písničky)
4. Má žlutý frak, velký cylindr, nosí hůlku a pomáhá panence
starat se o její makové pole
5. U Rybníčka pod Jičínem sedává na vrbě zelený mužíček
s fajfkou a s ním velký kapr Osmikiláč. Jak se jmenuje onen
mužíček?
6. A víš kdo je tenhle loutkový ušatý kluk v dřevácích, co má
velká pohyblivá kukadla, malý chomáč vlasů, občas zlobí a za
kamaráda má psa Žerýka?
7. Na Mýtince roste strom Líska a ten plodí lískové oříšky.
A v jednom takovém oříšku žije malé děvčátko s hnědými
vlásky a s tykadélky na hlavě. Jak se jmenuje?
8. V chaloupce z listí se narodili kluci Čmelda a Brumbda. Též
mají tykadélka a proužkovaná tělíčka. Víš, kdo jsou?
9. Tato postavička žije v podzemní komůrce. Na povrchu dělá
hromádky z hlíny, za kamarády má myšku, ježka a zajíce
a tuze rád nosí modré kalhotky z kapsami.
10. A kdopak se jako poslední skrývá v tajence? Poznáváš tuto
říkanku z Večerníčku? „Loupežník vykročí, s každým pánem
zatočí, Manku má copatou. Zahvízdá, zapíská, vždycky najde
… (doplň jméno), bradu má fousatou, tralalá lalala…“
Hodně štěstí u řešení!
Také Národní knihovna pomáhá. Všem zájemcům nabídla
půjčování e-knih zdarma. Knihy jsou dostupné na stránkách
www.e-knihovna.cz a podmínkou není registrace v knihovně.
A może jeszcze jedno zadanie dla dzieci?
1. Proszę namalować okładkę książki o zwierzętach.
Rysunki (i z powyższych zadań) można oddać w bibliotece.
Ponieważ nie chcę pisać o tym,
dlaczego nie uskuteczniły się niektóre
planowane spotkania organizowane
przez bibliotekę, przytoczę parę
wskazówek, gdzie znaleźć spisy książek
polecanych do przeczytania. Spisy
najpiękniejszych książek dla dzieci
umiesz czone są np. na stronie
www.calapolskaczyta dzieciom.pl,
albo www.rodzinneczytanie.pl,
dostępny jest katalog naszej biblioteki.
W nim można sprawdzić, czy wybrane
książki znajdują się w bibliotece.
Istnieje możliwość wypożyczenia
potrzebnych książek w innej bibliotece
za pomocą umowy o wzajemnej
wymianie książek między bibliotekami.
Jeszcze przypominam adres biblioteki: www.naseknihovna.cz/ropice,
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gdzie w rubryce Upozornění/Zawiadomienie znajdują się
aktualne informacje dotyczące biblioteki.
Wszystkim życzę udanych świąt Bożego Narodzenia oraz
zdrowego nowego roku.
Hezké prožití Vánoc a zdravý nový rok přeje všem
Marie Zientková, knihovnice – bibliotekarka
Správné odpovědi: 1. Ferda Mravenec, 2. Amálka, 3. Kluci kočičí, 4. Motýl Emanuel,
5. Česílko, 6. Hurvínek, 7. Lískulka, 8. Včelí medvídci, 9. Krteček, 10. Cipíska

SDH Ropice je aktivní
navzdory koronaviru
Letošní rok byl pro nás všechny zvláštní a náročný.
Koronavirus dostihnul nás všechny buď v podobě nemoci jako
takové, nebo v podobě všech opatření a omezení. Každý z nás byl
vystaven této zkoušce a každý z nás se musel s něčím potýkat.
My, dobrovolní hasiči, jsme nebyli žádnou výjimkou.
Koronavirus nám letos vzal možnost pravidelně trávit čas
v našem kolektivu, vzal nám možnost se setkat s našimi přáteli ze
sdružených obcí, vzal nám možnost se setkat s dětmi a vzal nám
možnost se vidět s vámi, občany Ropice, na některé z našich akcí.
Také nás mrzí, že jsme se nemohli účastnit závodů, školení a že
jsme nemohli oslavit 110. výročí sboru.
I když nás tato neblahá situace mrzí, neházíme flintu do žita,
resp. hadici do rybníka, a využíváme každé příležitosti k tomu,
abychom byli prospěšnou a aktivní součástí naší obce, samozřejmě za předpokladu splnění všech vládních nařízení.
Největším projektem, který se nám letos podařilo s pomocí
obce Ropice realizovat, je vybudované stání vedle zbrojnice, které
se možná v budoucnu dočká zastřešení. Tento venkovní oplocený
prostor bude sloužit jako stání pro vozidlo nebo jako venkovní
posezení pro děti, naše členy a hosty.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na tomto
projektu podílel, jmenovitě jde o obec Ropici, která tento záměr
financovala, pana místostarostu, Samuela Hlawiczku, který na
stavební práce osobně dohlížel a zapůjčil nám techniku,

zaměstnance obce Ropice, kteří se postarali o výstavbu plotu,
vrátek i branek, a Kamila Szarzece, který nám zapůjčil techniku
a osobně pomohl s ukládáním dlažby. Poděkování patří i všem
našim členům, kteří se na realizaci tohoto projektu jakkoliv
podíleli.
Snažíme se v této době nezahálet, ale stále máme na paměti
všechna vládní opatření a hygienické zásady. A tímto bych ráda
vyzvala i Vás, ať v období nadcházejících svátků nepolevujete
v opatrnosti. Za celý sbor Vám všem přejeme krásné prožití
vánočních svátků a hlavně pevné zdraví, ať se můžeme znova sejít
třeba na nějaké naši akci!
Za SDH Ropici Nikola Sikorová

Milí občané obce Ropice
blíží se konec roku 2020 a s ním i tradiční souhrn událostí, se
kterými se musela naše jednotka potýkat. Nejčastěji jsme byli
povoláváni k technickým pomocem, jakými byl např. strom
zavěšený na drátech el. vedení, vytahovali jsme strom
z Ropičanky, který částečně zablokoval most pro pěší, nebo jsme
odčerpávali zatopený podjezd pod tratí. V létě se nejčastěji
vyjíždělo na likvidaci hmyzu, a to celkem 10x.
Na konci října ale zazněl alarm, jehož důvod nás nesvolává
tak často. Byli jsme povoláni na požár stodoly se senem. Na místě
události byla naše jednotka jako první, ještě před příjezdem
profesionálních jednotek z Českého Těšína, Třince a dobrovolné
jednotky z Třince - Gutů. Rychlým zásahem se podařilo požár
uhasit během chvíle a zachránit jak stodolu, tak přilehlé nemovitosti. Dostali jsme také pochvalu od profesionálních hasičů,
za rychle a dobře odvedenou práci.
Zatím posledním výjezdem letošního roku byla technická
pomoc - záchrana a odchyt zvířat. Jednalo se o srnku uvízlou
v zábradlí u nádraží. Celkem jsme letos vyjížděli k 21 událostem.
Abychom byli stále akceschopní a odváděli práci co nejlépe,
musíme občas obnovit nebo doplnit vybavení. V tom nás podporuje naše obec a díky obecnímu rozpočtu jsme mohli koupit
novou motorovou pilu, svítilny a ochranné pomůcky, které jsou
nezbytné k bezpečnému zásahu.
I když se letošní rok zdá jako velmi zpomalený a ze všech
stran slýcháme informace na jedno velké téma, život běží dál
a neustále je potřeba chránit zdraví, životy a majetek před
přírodními živly a dalšími hrozbami.
Proto bych Vám všem chtěla popřát hlavně pevné zdraví,
klidné svátky v kruhu rodinném a ať všichni společně vstoupíme
do nového roku pravou nohou.
Za jednotku sboru dobrovolných hasičů Ropice
Jana Šturcová

Poděkování
Vážení čtenáři, milí sportovci,
jsou tu Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, dovolte mi touto
cestou popřát Vám ať jsou krásné a spokojené. Do nadcházejícího
nového roku Vám jménem TJ Sokol Ropice přeji mnoho štěstí,
zdraví, rodinné pohody, pracovních a hlavně sportovních
úspěchů.
Rok 2020 byl složitější než jsme zvyklí a odrazilo se to i ve
sportu. Nyní končí a já věřím, že rok 2021 bude po všech
stránkách rokem úspěšnějším.
Rád bych, při této příležitosti, poděkoval všem zastupitelům
obce Ropice, kteří nás formou dotací podporují. Tyto finance
nám umožňují nejen provozovat sportoviště, rozvíjet sportovní
dovednosti našich dětí, ale rovněž udržovat v obci sportovního
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ducha. A to obzvláště dnes, kdy stále více lidí sport vyhledává,
neboť je to jeden ze stále oblíbenějších způsobů aktivního
odpočinku po práci. Finanční podporu se nám podařilo získat
rovněž z projektu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro
rok 2020, za což jsme velice rádi.
Velké poděkování patří pánům Ladislavu Schvarczovi
a Tomáši Rusnákovi. Ve svém volném čase zvelebují a udržují
areál u fotbalového hřiště a tělocvičny.
Poděkování patří rovněž sponzorům, jež nám pomáhají
finančně nebo zajištěním potřebných materiálů, zejména firmám
JAP industry, s.r.o., Hamrozi, s.r.o., Steeltec Cz, s.r.o., Master IT
technologies, a.s., Reklamní agentura Bulawa a SG STAVBY s.r.o.
Přeji Vám krásné Vánoce a těším se, že se v novém roce při
nějaké sportovní činnosti opět všichni setkáme.
Marek Jochymek, předseda TJ Sokol Ropice

Letní tábor
Stejně jako každý rok i tyto letní prázdniny jsme se již po 15.
sešli na táboře v Ropici, abychom s dětmi prožili dva týdny plné
zábavy.
Letos to bylo trochu jiné, ostatně jako všech, i nás se dotkla
opatření spojená s epidemiologickou situací. Z bezpečnostních
důvodů jsme byli nuceni snížit počet dětí na jednotlivých
turnusech a zvýšit hygienická opatření. Jsem velice ráda, že jsme
to bez větších problémů, ve světle daných okolností, zvládli.
V průběhu dvou srpnových týdnů se na táboře vystřídalo 60
dětí. Po těch letech jsme téměř jako rodina, která se každé léto
schází v hájovně u lesa a všichni, já, mí instruktoři a samozřejmě
i děti, se na tento čas velmi těšíme. Obzvláště letos, kdy byly na
jaře zavřené školy a mnoho dětí tak vidělo své kamarády až na
táborech.
Naši táborníci se k nám každým rokem vracejí a musím
přiznat, že jdou na tábor s jasnou představou, co od něj čekají.
Nesmí chybět olympiáda, desetiboj, hledání pokladu a ani ranní
pohádky, které dětem hrajeme. Jakmile si dovolíte něco z toho do
programu nezařadit a děti to zjistí (a ony to opravdu zjistí), máte
zaděláno na pěkný malér... Znáte přeci děti, začnou Vás
přemlouvat a chodí střídavě tak dlouho až povolíte a program
změníte. Tak například olympiáda, na tu potřebujete medaile.
Jednou jsem si dovolila dát medaile z Fidorky, protože jsem na
poslední chvíli jiné nesehnala. Umíte si to asi představit. Oni
chtěli opravdové medaile, co nejdou sníst. Dnešní děti neopijete
rohlíkem a tak jedete pro medaile. A cestou přemýšlíte, kdo to
tady vlastně „všechno řídí“. Pak se vrátíte, pověsíte jim na krk
opravdovou medaili a ta radost a štěstí, která se zrcadlí v jejích
očích je nezapomenutelná.

Snažíme se dětem připravit pestrý program, který splní jejich
očekávání. Vždy se pokoušíme zařadit i nové aktivity, které by si
mohly oblíbit. Smyslem našich táborů je zpestřit dětem letní
prázdniny, hrát si s nimi, povídat si, soutěžit, něco málo je naučit,
posílit v nich týmového ducha, ale hlavně jim vykouzlit úsměv na
tváři. Troufám si říci, že to se nám daří. Nic z výše popsaného by
nebylo bez důvěry rodičů, bez finanční a materiální pomoci
sponzorů a dotace obce Ropice.
Závěrem mi dovolte poděkovat. V první řadě děkuji rodičům
dětí za projevenou důvěru a oddanost našim táborům. Děkuji
všem zaměstnancům a vedení obce Ropice, za pomoc s přípravou
letního tábora a hlavně za finanční podporu, díky níž, je náš tábor
pro rodiče dostupnější. Děkuji všem sponzorům a dárcům, kteří
nám každoročně pomáhají se zajištěním programu a materiálu.
Děkuji Mysliveckému spolku Štítek za útočiště, které nám,
zapůjčením hájenky, poskytují a TJ Sokol Ropice za zpřístupnění
sportovišť. Mé největší poděkování patří instruktorům, kteří si
vždy rádi najdou čas přijít pomoct a hrát s dětmi. Děkuji Vám
všem, spolu tvoříme skvělý tým, který baví a zpestřuje prázdniny
našim dětem. A co je víc, než šťastné a spokojené děti...
Gabriela Szmeková

Myslivci v Ropici v roce 2020
Vážení spoluobčané. Lidské společenství si prochází obdobím,
se kterým se po desítky let nemuselo potýkat. Obdobím
omezování v zájmu zachování zdraví svého a svých blízkých.
Řada opatření nás nutí běžné každodenní činnosti dělat jinak,
omezovat osobní, společenské, pracovní zvyklosti.
Na pár řádcích bych Vás chtěl informovat, jak se současná
doba odráží v myslivosti.
Život v přírodě si jde svoji cestou. Proběhlo kladení a výchova
mláďat, lov srnců, probíhá lov spárkaté zvěře. V rámci
stanovených výjimek je povolen lov volně žijící zvěře a to jak
individuálním způsobem, tak na společných loveckých akcích,
samozřejmě při dodržení všech nařízených opatření. Těm se ale
vyhýbáme, stejně jako většina mysliveckých spolků v okolí.
Pokud se sejdeme, tak jen proto, abychom se dohodli, kdo kam
půjde a pak domů. Stejně jako vy, i my sledujeme průběžné
veterinární zprávy o nemocech volně žijící zvěře. Opět se hovoří
o Africkém moru u černé zvěře. Chci na Vás apelovat, buďte
opatrní a při nálezu uhynulého kusu, případně kusu s příznaky
ztráty plachosti, k takovému kusu nechoďte a kontaktujte
myslivce, nebo veterinární správu.
V našem mysliveckém spolku Štítek jsme pro letošní
loveckou sezónu měli naplánovaný jeden hon na drobnou zvěř
(zajíce symbolicky, kohouty bažanta obecného tak, aby poměr
kohoutů a slepic byl v poměru 1 : 3 ). Kromě toho lov škodné
zvěře, zejména lišek a to z důvodu vytvoření podmínek pro
odchov vypuštěných koroptví (15 párů), na které se nám podařilo
získat opět dotace a to zejména díky neúnavnému nasazení Radka
Czernika. Pokud budou přijata mírnější opatření, chceme se
závěrem roku sejít a udělat si společnou vycházku za škodnou.
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Farao Leon Koňakov – leonberger našeho pana ředitele, milý
a mazlivý pejsek, který velikostí připomíná Maxipsa Fíka. Za
piškot rád dává packu, nechá se podrbat za ušima a naši senioři
z něj byli nadšení. V době epidemie to bylo pro ně vítané
zpestření života v domově, někteří z nich si jej dokonce chtěli vzít
i sebou na pokoj.

V letošním roce jsme museli omezit společné brigády, a proto
byla prováděna pouze oprava krmných zařízení. Práce jsme dělali
individuálně.
V letošním roce se po řadě let nemohl uskutečnit velmi
oblíbený zájezd a nekonala se ani pravidelná debata dětí ZŠ a MŠ
s myslivci. Ples v roce 2021 - ?
Před sebou máme zimní měsíce, čas zvýšené péče o zvěř.
Pořídili jsme dostatečné zásoby ovsa a pšenice, na půdách
v hospodářských staveních máme nasušeno dostatečné množství
sena. Díky dětem ZŠ a MŠ máme nasušené žaludy a kaštany. Patří
jim i p. učitelkám srdečné poděkování.
Využívám této příležitosti, abych Vás požádal o nekrmení zvěře
pečivem. Zejména srnčí zvěř následně trpí průjmy a oslabuje jí to
kondici. S omezením cestování se v přírodě pohybuje podstatně
více osob. Prosba: pamatujte, že kromě Vás je v lese a na polích
zvěř, která je velmi plachá. Neustálá přítomnost lidí, často
doprovázených psími kamarády (bohužel někdy volně pobíhajícími) způsobuje zvěři stres. Denní dobu, kterou by měly trávit
odpočinkem, jsou mnohdy štvány z místa na místo. To se odráží
nejenom na úhynech, ale přibývá srážek s dopravními prostředky
a to jak s automobily, tak s vlakem. Zimní období bývá nejhorší.
Do dnešního dne jsme zaznamenali 18 sražených srnčích kusů,
5 zajíců, 1 lišku, 2 kuny a 2 jezevce. A to zcela jistě nevíme
o všech.
Blíží se závěr roku 2020. Dovolte mi popřát Vám všem, kteří
čtete tyto řádky i Vašim nejbližším, za všechny ropické myslivce
pohodu vánoc. Zdravý a šťastný vstup do roku 2021. V roce 2021
pak kromě zdraví návrat ke klidnému životu bez strachu
z poznaného, ale dosud nezvládnutého. Věřím, že naše příroda Vás
i nás bude nabíjet životní energií k zvládnutí překážek, které jsou
před nás stavěny.
Za myslivce Mysliveckého spolku Štítek

OPÉKÁNÍ PÁRKŮ - 30. 9. 2020
Tradiční opékání párků se letos kvůli deštivému a chladnému
počasí nekonalo na zahradě domova, ale celé opékací odpoledne
se uskutečnilo v naší prostorné jídelně. Začínali jsme jako
obvykle výborným domácím ovocným koláčem, který upekly
paní kuchařky a kafíčkem s čajem. Následoval program sociálních
pracovnic, testy, kvízy a hádanky. Atmosféru krásně doplňoval náš
klient pan Jan, a to hrou na akordeon. Ostatní senioři i pracovnice
se připojili zpěvem i potleskem a při pěkné písničce si někteří
klienti i zatancovali. Nakonec se podávaly párky, krásně opečené
a křupavé.

Jan Bazgier, myslivecký hospodář.

Dům Svatého Josefa
Ani v tomto nelehkém období
neleníme a snažíme se pro naše
seniory vymyslet různé aktivity pro
zpestření života u nás v domově.
Konají se také individuální aktivity na
pokojích, předčítání z časopisů,
povídání u kávy a procvičování
paměti.
CANISTERAPIE - 24. 9. 2020
V rámci "amatérské" Canisterapie
náš Domov u Svatého Josefa navštívil

HRAVÉ DOPOLEDNE - 9. 10. 2020
V rámci týdne sociálních služeb proběhla u nás v domově
akce „Hravé dopoledne“. Pro naše klienty jsme připravili různé
soutěže na procvičování paměti, dovednostní soutěže a rozeznávání vůní. V prostorách jídelny bylo připraveno také
občerstvení – zákusek, kafíčko a čaj. O soutěže byl velký zájem,
zapojili se všichni a snažili se být co nejlepší. Hlavní byla však
dobrá nálada a úsměv na tvářích seniorů.
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že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života,
složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě
informovány.
IN.F.Obálka obsahuje plastovou obálku, formulář k vyplnění,
informační leták s návodem vyplnění, informační samolepku
nebo magnetku na lednici a také propisku.
IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci
v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Je třeba vyplnit
formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky
a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří.
Samolepkou nebo magnetkou označit dveře lednice, nebo dveře
z vnitřní strany bytu, a tím způsobem budou informovány
zasahující záchranné složky. Obálky jsou spolufinancovány ze
státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského
kraje a seniorům jsou poskytovány zdarma.
IN.F.Obálku si můžete vyzvednout na Obecním úřadě
v Ropici.

Bc. Elen Kolářová, DiS.

Nová brána na evangelickém hřbitově v Ropici
Evangelická kaple v Ropici se v posledních letech dočkala řady
drobnějších i větších oprav. Nyní přišla řada na její nejbližší okolí.
Hlavní brána byla jedním z posledních prvků, které poněkud
kazily pohled na celý areál kaple a hřbitova, jinak vzorně
udržovaný místními věřícími i nájemcem hřbitova – obcí Ropice.
A tak bylo v průběhu října a listopadu bylo přistoupeno k její
výměně. Místo nevzhledného pletiva a pokřivených rámů
napadených korozí nyní zdobí vchod do areálu krásná kovaná
brána. Vyrobila ji zámečnická dílna bratří Lebiodů a finančně akci
podpořila velkorysým darem 65.000,- Kč obec Ropice.
Návštěvníkům kaple a hřbitova se díky tomu dostane důstojného
přivítání. Jménem farního sboru Slezské církve evangelické a. v.
v Českém Těšíně tímto vřele děkujeme za vstřícnost a podporu.

Platební terminál
Pro platby na obecním úřadě od 3.1.2021 již nemusíte chystat
hotovost předem. Doposud bylo možné platit poplatky pouze
v hotovosti do pokladny, od nového roku budou platby pro
občany snadnější a mohou si zvolit, zda budou platit poplatky
hotově nebo kartou. Zřízením platebního terminálu zkvalitňujeme služby obecního úřadu a budeme upřednostňovat
bezhotovostní platby z důvodu pandemie.

Martin Piętak, pastor

DŮ LEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČEZ
Od 1. 1. 2021 přechází ČEZ ze stávajícího způsobu
výlepů plakátů na elektronickou formu oznámení o
plánovaných přerušeních dodávek elektřiny.

INFORMACE OBČANŮ M OBCE ROPICE
IN.F.Obálka – obálka do lednice
IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu,
užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, a to v případě,

Zaregistrovat se a dostávat informace e-mailem
můžete již dnes:
www.cezdistribuce.cz/sluzba
Další možnosti naleznete na www.cezdistribuce.cz.
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pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak ji
obsluhovat a skladovat.

Charita Třinec získala od obce
Ropice dotaci ve výši 5 tis. Kč na
dofinancování provozu půjčovny
kompenzačních pomůcek. Protože
rok 2020 je rokem covidovým,
rozhodli jsme se, že našim hlavním
cílem je zajistit pro klienty půjčovny
kompenzačních pomůcek dostatek
kyslíkových koncentrátorů. V tomto
roce jsme pořídili rovných devět nových oxygenátorů, všechny
byly financovány ze sponzorských darů a dotací obcí. Všem moc
děkujeme.
Monika Byrtusová

Advent přichází
Začíná období adventu, které je neodmyslitelně spjato
s používáním svíček. Domácnosti jsou v dnešní době doslova
přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce
nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá
varování hasičů dochází každý rok v období adventu k mnoha
požárům způsobených rozšířením ohně od hořící svíčky
umístěné na adventním věnci. Jakákoli zapálená svíčka je
v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při manipulaci s ní
měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každý
adventní věnec je určen k zapalování.
Při pořizování adventního věnce je tedy potřeba zjistit, zda se
jedná pouze o dekorativní adventní věnec, na kterém se svíčky
nezapalují nebo je adventní věnec upraven tak, aby při dodržení
bezpečnostních pravidel nedošlo k zapálení chvojí a dekorace
umístěné na adventním věnci. Na první pohled se věnec určený
k zapalování liší od dekorativního tím, že je svíčka oddělena od
chvojí nehořlavou podložkou. Toto však nelze vztáhnout
paušálně na každý adventní věnec, proto vždy před koupí
zkontrolujte návod, který by měl být ke každému adventnímu
věnci připojen.
Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude adventní věnec
se zapálenými svíčkami umístěn. Zapálený adventní věnec
umístěte na nehořlavou podložku. Rozhodně není vhodné
umístit adventní věnce tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené
svíčky s hořlavým vybavením domácností např. k oknům, kde
vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon do blízkosti svíčky,
do blízkosti sedacích souprav nebo na police a skříně, kde může
dojít k rychlému rozšíření případného požáru. Dávejte také pozor
domácí zvířata nebo děti, které mohou při hře snadno
převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky na adventním věnci stejně jako jiný otevřený
oheň nikdy nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění bytu se
může vlivem malé nehody jako třeba zapomenutí klíčů nebo
zaseknutému zámku protáhnout na delší dobu, během které se
případný požár snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při
opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.

Oslavy konce roku
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi
také přichází řada nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě
jejich příprava neobejde bez obstarání tzv. zábavné pyrotechniky.

Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli
zraněním nebo škodám na majetku. Pyrotechniku skladujte
v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo jiných
zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů
veškerý hořlavý materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika
snadno zapálit. Vždy dodržujte návod výrobce. Při manipulaci
nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku
z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy
na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů,
zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je
zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé petardy a nesahejte
na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem
alkoholu.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata.
Uvědomme si, že zvířata velice bolestně vnímají zvukové projevy
při odpálené pyrotechnice, když např. pes má oproti člověku asi
16x citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo pokusy o útěk
našich domácích mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich
veselých silvestrovských oslav.

Pracovní doba v období
vánočních svátku 2020
Středa

23.12.2020

řádná dovolená

Čtvrtek

24.12.2020

Štědrý den

Pátek

25.12.2020

1. svátek vánoční

Pondělí

28.12.2020

řádná dovolená

Úterý

29.12.2020

neúřední den

Středa

30.12.2020

úřední den

Čtvrtek

31.12.2020

řádná dovolená

Pátek

1.1.2021

Nový rok

V úřední dny je otevřeno od 8:00 do 10:00 a od 13:30 do
16:30 h.
Posledním dnem, kdy bude možné zaplatit poplatky na
pokladně OÚ je středa 30.12.2020.

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

Největší nebezpečí představují neodborně podomácku
vyrobené pyrotechnické výrobky, proto používejte pouze
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