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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky další vydání Ropického zpravodaje
o dění v obci ve druhé polovině roku. V průběhu letních prázdnin
zdárně proběhla výstavba 46-ti parkovacích míst a rekonstrukce
příjezdové komunikace za základní a mateřskou školou. Souběžně
probíhala realizace projektu „Slezské parky“ před budovou
obecního úřadu v centru obce. Prázdninovou rekonstrukcí prošla
i hasičská zbrojnice spočívající ve zvýšení podjezdné výšky vjezdu
a instalaci rolovacích vrat. V souladu se strategickým plánem
a závazkem opravit každým rokem 2 km ze 40 km místních
komunikací jsme v říjnu opravili komunikaci směr Zimník. Od
jara provádíme generální rekonstrukci historické budovy
obecního úřadu z roku 1808. Obsahem rekonstrukce je výměna
všech rozvodů vody, elektřiny a plynu, nová plynovodní přípojka,
oprava střechy, nové podlahy, nová sociální zařízení i pro vozíčkáře, oprava fasády a instalace nového výtahu.
Na konci října a v listopadu proběhly dvě besedy s občany, a to
v Mařence a v restauraci. Občané měli možnost besedovat s Policií
ČR a vedením firmy Nehlsen a.s.. Znovu jsme občany informovali o možnosti kotlíkových dotací a příspěvku obce v částce
7 500 Kč pro každého úspěšného ropického žadatele. V závěru
proběhla diskuze, ve které jsme očekávali podněty pro aktualizaci
akčního plánu. Přítomní občané byli informováni, že v měsíci
lednu obdrží opět do svých domácností kalendáře s harmonogramem svozu komunálního, nebezpečného, separovaného
a velkoobjemového odpadu. Z důvodu velkého nárůstu objemu
velkoobjemových odpadů způsobeného odkládáním odpadů
neropickými nepoctivci, budou kontejnery přistaveny pouze ve
třech místech obce, a to s obsluhou kontrolující trvalý pobyt na
území obce. Nechceme přece platit za odpad vyprodukovaný
v jiných obcích. Občané mohou také dlouhodobě využívat
mobilní svoz anebo přímo odvážet velkoobjemový odpad na
sběrný dvůr v Třinci v libovolném, jim vyhovujícím termínu.
Výše místního poplatku za svoz odpadů 550 Kč zůstává
rozhodnutím zastupitelstva obce nezměněna a občané, kteří se
zapojili do ISNO, budou mít slevu za počet ekobodů získaných
do konce září. Hodnota ekobodu je 5 Kč.
Obec má již schválený rozpočet na rok 2018. Na příští rok
máme naplánovanou realizaci „Vodovodu Piwko-Widenka“.
V průběhu letních prázdnin plánujeme rekonstrukci elektrorozvodů v mateřské škole a po novém roce bude podána na
Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci na nové prolézačky
z akátového dřeva. Po dvouletém úsilí se nám konečně podařilo
získat územní rozhodnutí na „Společnou stezku pro chodce
a cyklisty Ropice-Nebory“. Průtah způsobil nesouhlas a nekonečná jednání s vlastníkem, který není občanem obce, následný
prodej novému vlastníkovi, půlroční čekání na vyjádření ke stavbě
ze strany Ředitelství silnic a dálnic jako majitele sousedního
pozemku a úmrtí dalšího vlastníka. Nyní pracujeme na získání
stavebního povolení a v rozpočtu roku 2018 počítáme s výdaji na
realizaci.
Připravuje se také stavba chodníku navazujícího na obchvat od
Nebor směrem na Střítež. I zde již třetí měsíc čekáme na
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic k územnímu řízení.
Jako každým rokem plánujeme opravit další dva kilometry
místních komunikací.
Na rekonstrukci prodejního stánku v parku u školy máme
územní rozhodnutí, ale chybí stavební povolení. Po vyjádření

a požadavcích hygieny a ostatních dotčených orgánů se realizační
částka dle projektanta vyšplhala na 3,5 mil. Kč. S touto závratnou
částkou se nepočítalo, původní odhad projektanta byl 1,7 mil Kč.
Vzhledem k vysokým nákladům na realizaci do rekonstrukce
sezónního zařízení nepůjdeme, ale budeme hledat jiné východisko a možnost dotačního titulu.
Pro přihlášené zájemce o kompostéry mám pozitivní informaci. Mikroregion obcí Povodí Stonávky byl úspěšný v žádosti
o dotaci a na přelomu března a dubna Vás vyzveme k odběru
kompostérů.
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 v kruhu těch
nejbližších a do nového roku 2018 hlavně hodně zdraví, štěstí,
lásky, osobních a pracovních úspěchů. Hlavně nezapomeňme do
nového roku vstoupit tou správnou nohou plnou optimismu.
Mgr. Uršula Waniová
Starostka obce
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Přehled některých výdajů obce na investice, opravy,
dotace a příspěvky v roce 2017

Zpráva o činnosti kulturní a sociální komise
za II. pololetí 2017

Některé výdaje obce na investice a opravy . . Výdaj v Kč
Opravy MK - Zimník 1. část . . . . . . . . . . . . . . 902 205
Opravy MK - Zimník 2. část . . . . . . . . . . . . . . 725 872
Slezské parky – park v centru obce. . . . . . . . . . . 623 786
Rekultivace parku u školy . . . . . . . . . . . . . . . 129 873
Rekonstrukce OÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 467 362
Parkoviště u ZŠ a MŠ. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 767 461
Odpočinková plocha před restaurací . . . . . . . . . . 79 177
Průvlak nad vraty garáže - hasiči . . . . . . . . . . . . 373 157
Vybrané investice a opravy celkem . . . . . . . 12 068 894

I v druhé polovině roku 2017 jsme nezapomněli na naše
obyvatele, kteří slavili životní jubilea. Navštívili jsme tyto
oslavence:
80 let – Kohutová Marta, Niemczyková Jana
85 let – Macura Karel, Sikora Gustav
91 let – Zielinová Bronislava
92 let – Pietrowicz Karel, Buzková Františka
Ke kulatým narozeninám 50, 60, 70 a 75 let bylo odesláno
celkem 34 blahopřání.
Dne 30. 8. 2017 jsme pro seniory uspořádali zájezd do polské
družební obce Jaworze. Navštívili jsme mořské muzeum a prošli
jsme se k místnímu léčivému prameni. Také jsme měli společný
oběd v krásné dřevěné kolibě a na konci výletu jsme navštívili
místní vyhlášené zahradnictví Kapias. Po celou dobu nás
provázela zástupkyně starosty z obce Jaworze, která nás seznámila
s historií a současností obce a ukázala místní pamětihodnosti.
I letos bylo Ropické zakončení léta, které se konalo v parku
u školy dne 9. 9. 2017. Současně byl slavnostně otevřen parčík
před kostelem a obecní úřadem. Jsou zde nově vysazené stromky,
keře i například stovky krokusů, které budou kvést na jaře.
Slavnostního otevření se zúčastnili jak zástupci polské obce
Jaworze, tak i ze slovenské obce Pribyliny. Po slavnostním
přestřižení pásky a vysazení stromku se všichni hosté vydali
k parku u školy, kde pokračovala oslava. Počasí se vydařilo
a návštěvnost byla také vysoká.
Dne 15. 12. 2017 jsme si zazpívali vánoční koledy před
obecním úřadem jako každým rokem. S novým parčíkem máme
i novou vánoční výzdobu, kterou můžete vidět vedle hospody
a rovněž podél chodníku, který vede od zastávky Centrum
k obloukovému mostu.
Za kulturní komisi Vám všem přejeme příjemné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce
2018.
Za komisi: Ludmila Haltofová

Poskytnuté dotace a dary. . . . . . . . . . . . Částka v Kč
Klub důchodců Střítež . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500
ZO ČSOP N. Jičín - záchranná stanice . . . . . . . . . 1 000
Klub českých turistů - Prašivá . . . . . . . . . . . . . . 7 500
Obnova dřevěného kostela Božího těla v Gutech . . . 10 000
Dary celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000
OPS Sv. Josefa, o.p.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 000
CSELESTA, o.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000
Stáj "M" Ropice, o.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000
JUDO Ropice, z.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000
Charita Český Těšín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000
TJ Sokol Ropice, o.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000
SENIOR DOMY POHODA, a.s. . . . . . . . . . . . 20 000
Alžběta Szkanderová - cvičení pro ženy . . . . . . . . . 6 600
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. . . . . . . . 200 000
Kotlíkové dotace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000
Dotace na stavby vodovodních přípojek . . . . . . . . 72 966
Dotace celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 566

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
2017 byl pro Vás rokem úspěšným
v soukromém i pracovním životě.
Osobně bych chtěl poděkovat všem co nám pomáhají,
podporují rozvoj sportu v naší obci a zpřístupňují sport
především dětem. Pod křídly našeho Sokola se velmi aktivně
zapojují do soutěžních klání ve stolním tenise i trénovaní
a zdatní senioři, kteří velmi dobře reprezentují naši obec
a tělovýchovnou jednotu.
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
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Činnost sportovní komise v roce 2017
Dne 18. listopadu se uskutečnilo na krytém bazénu STARS
Třinec plavání pro občany naší obce. Zaplavat si přišlo 40 spoluobčanů. Děti se vyřádily na tobogánu, dospělí spíše využili bublinky
a trysky k relaxaci. Další plavání se uskuteční v lednu, termín a čas
bude upřesněn, sledujte proto obecní webové stránky a vývěsní
místa v obci.
Dne 2. září se na víceúčelovém hřišti u základní školy v Ropici
uskutečnil třetí ročník volejbalového turnaje smíšených družstev
neregistrovaných hráčů o „Putovní pohár starostky obce Ropice“.
Akce se zúčastnily 4 družstva, a to: „Amatéři“, „Hasiči“, „Mimoňky“
a „Mášenky a medvěd“. Hrálo se systémem každý s každým. První
místo, s velkým náskokem a herní převahou, obsadilo družstvo
„Mimoňek“. „Mášenky a medvěd“, loňští vítězi obsadili druhé
místo, třetí místo uniklo jen o kousek týmu „Hasičů“, čtvrtí skončili
„Amatéři“.
Děkujeme rozhodčímu panu Miroslavovi Halamovi a firmám
Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Golf pro Všechny Ropice, p.
Milatovi, Restaurace Centrum Ropice, Farma Wania a obci Ropice
za věcné dary pro všechny hráče. Akce měla velký ohlas, většina
týmů projevila zájem zúčastnit se příštího ročníku, předběžný
termín byl ustanovený opět na přelom srpna a září 2018, doufáme,
že počasí bude příznivější.
Sportovní komise úzce spolupracuje s naší základní školou.
Každoročně spolufinancuje školní olympiádu a turnaj v přehazované pro okolní školy.
V letošním roce dostaly malý finanční příspěvek i obě mateřské
školy a školní družina na sportovní aktivity jimi pořádané.
Sportovní komise rovněž finančně podpořila turnaj ve stolním
tenise, který pořádal TJ Sokol Ropice a hasičskou soutěž pořádanou
Hasiči Ropice.
Chtěl bych za sportovní komisi poděkovat všem, kteří se podílejí
na sportovním vyžití v obci ať už pořádáním nebo účastí na
sportovních akcích.
Do nového roku chci popřát za sportovní komisi hodně zdraví
a klidu.
Radim Revenda
sportovní komice obce Ropice

Vážení občané,
dovolte mi, abych na sklonku roku 2016 podala několik
informací o škole a školských zařízeních v Ropici.
V září tohoto školního roce nastoupilo do základních škol
devatenáct prvňáčků, z toho 12 do základní školy české a 7 do
základní školy s polským jazykem vyučovacím. Celkem čítá
základní škola 91 školáků z toho 29 žáků s polským jazykem
vyučovacím a 61 s českým jazykem vyučovacím. Polská základní
škola poskytla zkoušky dívce, která je mimo českou republiku
a vzdělává se v českém jazyce. Z důvodu překročení kapacity školy
na české základní škole jsme v tomto školním roce navýšili
kapacitu dětí na 65, abychom mohli uspokojit dětí ropických
rodičů.
Mateřské školy mají na českém oddělení zapsáno 34 dětí a na
polském oddělení 24 dětí.
Oddělení předškolních dětí bude již stále v prostorách základní
školy.
Z pátých ročníků přešlo na druhý stupeň celkem 13 žáků.
Žáci z pátých ročníku přešli na základní školu do Hnojníku, PZŠ
Třinec. Žáci české základní školy přecházeli do ZŠ v Českém
Těšíně na tehdejší ZŠ Komenského, gymnázium v Českém Těšíně
a 1. a 2. ZŠ v Třinci.
V letošním školním roce byly přijaty všechny děti, které
dosáhly školního věku. 7 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. Velký úspěch má pěvecký sbor pod vedením jedné z paní
učitelek, který je pojmenován Políčko.
I v letošním roce si děti užívají rekonstruovaných půdních
prostorů, kde tráví celou část pobytu ve školní družině a v dopoledních hodinách probíhá v těchto prostorách výuka. Školní
družina se úspěšně zapojuje do akcí spojených se sběrem odpadových surovin jako sběru papíru nebo sběru PET lahví. Rodiče
i děti jsou natolik aktivní, že v těchto sběrech se umisťujeme na
prvních místech. Pod vedením paní učitelky, která se na naší škole
zaměřuje na ekologickou výchovu, jsou děti rovněž velmi aktivní
ve sběru baterií a vyřazených elektrospotřebičích. I za tyto aktivity
dostávají pěkné odměny.
Vážení občané, ráda bych poděkovala všem zainteresovaným
lidem, kteří jakýmkoliv způsobem spolupracují se školami
v Ropici a podporují tak rozvoj výchovy a vzdělávání našich
budoucích občanů. Poděkování patří hlavně představitelům obce,
paní starostce, radě Obce Ropice a zastupitelstvu, rovněž poděkování patří složkám, které pracují při obci Ropice jako sportovní
komise a kulturní komise. Dále bych chtěla poděkovat Sdružení
rodičů a přátel školy a Macierzy Szkolnej, představitelům polské
národnostní menšiny a v neposlední řadě rodičům.
Přeji všem občanům krásné a spokojené Vánoce plné lásky
a pohody a do nového roku šťastné vykročení.
Ředitelka příspěvkové organizace
Mgr. Bc. Irena Byrtusová

Krásné sportovní úspěchy
V letošním školním roce má naše základní škola opravdu velké
množství výborných sportovců. Jejich elán, energie a hlavně
sportovní nasazení, odhodlání a především sportovní duch je vidět
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nejen ve výsledcích, kterých na různých soutěžích dosahují, ale
především v hodinách tělesné výchovy a při trénincích.
Ráda bych proto v tomto článku všechny naše sportovce –
A NEJEN KLUKY moc a moc pochválila a poděkovala jim za
vzornou reprezentaci školy na různých turnajích, kterých jsme se
doposud zúčastnili a popřála jim, aby se stejným sportovním
zápalem vstupovali i do dalších aktivit, které nás v tomto školním
roce ještě čekají a popřála jim samozřejmě ještě spoustu výborných
výsledků.
Kdybych zde měla ale všechny sportovce vyjmenovat, byl by to
článek opravdu dlouhý, proto raději zmíním všechny naše úspěchy
a na fotografiích pak budou (snad všichni) vidět:
22. září pořádala naše škola turnaj v přehazované (ve sportovní
hale STARS) a nám se podařilo sestavit dokonce 2 družstva a tudíž
i vybojovat 2 krásné výsledky - 2. a 4. místo.
9. listopadu jsme se vydali na turnaj v minikopané do Smilovic
a podařilo se nám zvítězit!
Poslední turnaj (florbalový) jsme absolvovali 21. listopadu
v Raškovicích. Bylo to okresní kolo ČEPS Cupu a obsadili jsme
krásné 2. místo. Postupuje bohužel jen vítězný tým, proto byli naši
florbalisté mírně rozladěni, ale cena nás ani tak nemine – každý
tým, který absolvuje okresní kolo získává pro svou školu automaticky sadu florbalek v hodnotě 3 000 Kč.
Zde bych ráda zmínila, že vzhledem k názvu týmu, který si
hráči vybrali – VLCI Z ROPICE, vyrobili 2 žáci 4. ročníku (někdy
nejspíše s vydatnou pomocí příbuzných) vlajku a maskota, za což
jim patří také velké poděkování. Obě tyto věci budeme proto
využívat i na dalších kláních.
Závěrem bych chtěla poděkovat panu Rusnákovi, který nám
pomáhal tím, že zatopil v sokolovně vždy, když jsme potřebovali
trénovat, protože nám počasí bohužel nepřálo natolik, abychom
mohli trénovat na hřišti u školy.
SPORTU ZDAR – a tomu ropickému zvláště !!!
Vedoucí sportovních aktivit ZŠ Ropice
Denisa Heczková

Pomoc žákům vyžadujícím zvláštní péči
ZŠ a MŠ Ropice je zapojena do projektu EU pod názvem
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, usnadňování
přechodu dětí a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Ropice.
Základní škola plní šablony Školní asistent-personální podpora ZŠ
a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.
Díky tomuto projektu mohla ropická škola zajistit pro pátý
ročník školní asistentku. K její pracovní náplni patří pomoc učiteli
i žákům.
K podpoře učitele patří příprava pomůcek do vyučování,
organizace práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
pomoc při výjezdech, dohled nad žáky, kontrola připravenosti žáků
do hodiny.
Žákům asistentka pomáhá pochopit čtený text, připravit si
potřebné věci do vyučování, kontroluje zapsání domácích úkolů
a informací pro rodiče, zlepšuje čtenářskou gramotnost žáků.
Asistentka žáky motivuje k lepšímu výkonu a podporuje jejich
sebevědomí.
Dle vyjádření pedagogů, a také žáků, projekt má smysl, žáci se
celkem úspěšně (samozřejmě v rámci svých možností) zapojují do
výuky. Jejich příprava pro druhý stupeň ZŠ probíhá ve spolupráci
s rodiči plynule a bez větších problémů. Učitelé se mohou lépe
soustředit na svou práci a tím podávat lepší výkony, mají více času
na přípravu a samostudium.
Ukazatelem úspěšnosti projektu budou u našich žáků se
specifickými potřebami školní výsledky v příštích letech. Přejme
jim, aby vše zvládli nejen ve škole, ale také v dalším životě.
školní asistentka Ing. Edita Sládková

Z życia szkoły
W październiku razem z uczniami naszej szkoły realizowaliśmy
w ramach edukacji prozdrowotnej projekt pn.: „Pyszne i zdrowe
śniadanie domowe“. Najpierw dzieci odpowiadały na pytania
ankietowe, dotyczące pierwszego (domowego) oraz drugiego
(szkolnego) śniadania. Najczęściej dzieci jedzą w domu jogurt,
płatki zbożowe oraz kanapkę, następnie jajko w różnych postaciach,
pasty z ryb lub twarogu, drożdżówki itp. Na drugie śniadanie mają
kanapkę, warzywa, owoce oraz batonik lub wafelek. Śniadanie
powinno być różnorodne i kolorowe, ponieważ właśnie w kolorach
kryją się najcenniejsze i jakże ważne dla naszego zdrowia składniki.
Klasa druga, trzecia i czwarta przygotowała więc prace na temat
warzyw i owoców w kolorze żółtym i pomarańczowym, fioletowym
oraz zielonym. Klasa piąta natomiast zajęła się nową piramidą
zdrowego żywienia, której podstawą jest ruch.
Dnia 9 listopada zaprosiliśmy do naszej klasy rodziców
i przedstawiliśmy im wyniki naszych prac, podsumowanie śniadaniowej ankiety oraz przygotowaliśmy pokaz zdrowego śniadania.
Sformuowaliśmy również trzy złote zasady, którymi chcemy się na
co dzień kierować:
1. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
2. Dzień bez owoców i warzyw to dzień stracony.
3. Ruch na co dzień, słodycze od święta.
Aby udowodnić, że słodycze też mogą być zdrowe, zaprosiliśmy
do naszej szkoły panią Lucię Waszkową, właścicielkę firmy
„Mňamis“, która przygotowała dla dzieci smaczne warsztaty.
Wspólnie tworzyli kuleczki z pasty daktylowej oraz innych
dodatków, które wybierały dzieci same.
Celem naszego projektu było uświadomienie sobie roli
pierwszego domowego posiłku, który daje energię na całe dopołudnie, pogodny nastrój oraz ochotę do nauki.
Listopad był miesiącem pod znakiem kolejnego szkolnego
projektu pn.: „Boże Narodzenie dawniej i dziś“. Dzieci przeprowadziły wywiad z rodzicami i dziadkami na temat świętowania
Bożego Narodzenia, związanych z nim tradycji i zwyczajów.
Zrobiło nam się bardzo miło i ciepło, kiedy czytaliśmy ich odpowiedzi. Dawniej na choinki wieszano jabłuszka, orzechy,
własnoręcznie robione ozdoby. Kolację wigilijną zwykle rozpoczy-
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Dramatický kroužek
nała głowa rodziny (dziadek lub ojciec) albo mamusia łamaniem
opłatka, modlitwą, czytaniem z Biblii lub śpiewaniem kolęd. Na
stole nie brakło talerza dla gościa, rybiej łuski, pieniążka, zaś pod
stołem sianka lub słomy. Pod choinką najczęściej znajdowały się
ubranka – sweterki, czapki, rękawiczki, owoce, słodycze oraz
zabawki, narty (papucioki), kij hokejowy... Podobnie jak nasze
dzieci, ich rodzice i dziadkowie najbardziej cieszyli się na choinkę,
podarunki, śnieg, dni wolne od nauki, ale również na śpiewanie
kolęd i Jutrznię w kościele. Zdecydowanie najważniejsze było
wspólne przebywanie z najbliż-szymi oraz przyjście na świat Jezusa
Chrystusa. W ramach projektu wyjechaliśmy na wycieczkę do
zakładu produkującego świece dekoracyjne wyjątkowym sposobem
z czystego węglowodanu, prasowane na zimno bez użycia parafinu.
Najpierw wysłuchaliśmy ciekawego wykładu, a następnie dzieci
same mogły sobie barwić świece oraz zakupić piękne, pachnące,
ręcznie robione prezenty.
Czas szybko przeleciał, nadszedł Adwent i okres radosnego
oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji pragniemy
podziękować naszym Rodzicom, Przedstawicielom Gminy i PZKO
oraz Dyrekcji szkoły za miłą współpracę i wsparcie w kończącym się
roku. Wszystkim Czytelnikom życzymy błogosławionych Świąt,
pełnych radości, miłości i ciepła rodzinnego.

Letošní novinkou na naší škole je dramatický kroužek. Na
kroužek pravidelně dochází 15 dětí. Učí se zde správně artikulovat,
vyjadřovat se jak slovně, tak hrou, nebo také základní pojmy pro
divadlo. Mimo divadelní představení se hrají v kroužku hry
různého charakteru, aby se děti lépe naučily spolupracovat i se žáky
mladšího, či staršího ročníku, nebo aby se naučily lépe ovládat své
emoce.
První divadelní činností, kterou kroužek vykáže, bude vánoční
představení „Betlém“ pro spolužáky a pedagogický sbor. Do
budoucna je také možná spolupráce kroužku se žákovským
parlamentem, který se opět chystá uskutečnit sbírku pro ty, kteří to
potřebují.
asistentka B. Nikodémová

Lidia Rucka

Hra ,,Sochy“

Cesta kolem světa s čápem Edou

Szkoła Podstawowa – klasa w Ropicy i w Nieborach pragną
podziękować Komisji ds. Edukacji i Sportu Gminy Ropicy, za zakup
przyborów sportowych dla uczniów. Klasa w Ropicy otrzymała
ringo, szczudła, rakietki do soft tenisa, klasa w Nieborach szczudła
oraz piłkę nożną air disk, którą można wykorzystać szczególnie
podczas zajęć wychowania fizycznego w razie niesprzyjających
warunków pogodowych.
Dziękujemy bardzo za wsparcie ze strony naszej gminy.

V školním roce 2017/2018 je k pravidelné docházce do školní
družiny přihlášeno 60 žáků. S dětmi pracují 3 vychovatelky ve 3
samostatných odděleních.
Letošní družinový vzdělávací program jsme si nazvali „Cesta
kolem světa“. V průběhu školního roku navštívíme všechny
kontinenty a žáci se dovědí spoustu zajímavostí a nových
informací. Již v září se rozdělili do 4 cestovatelských expedic
(Samburové, Kolumbusi, Retrívři a Zvědaví papoušci) a během
celého školního roku postupně plní nejrůznější úkoly – sportovní,
vědomostní, výtvarné. S naším průvodcem, čápem Edou, jsme
nejdříve zůstali v Evropě a dozvěděli jsme se zajímavosti např.
o Eiffelové věži, britské královské stráži, portugalském kohoutovi,
vídeňské stavbě Hundertwasserhaus, poznávali jsme stopy
nejrozšířenějších evropských zvířat atd.
Další zastávkou byla Amerika, především nás nejvíce zajímali
původní obyvatelé – Indiáni. Vyrobili jsme si maketu indiánské
vesnice, nápadité čelenky, indiánské korále, zatancovali si tanec
u ohně a podle zvuků poznávali zvířata. Navštívili jsme amazonský
deštný prales. Ze starých krabic a novin jsme si vyrobili ulici
v New Yorku, blíže se seznámili s historií sochy Svobody
a vytvořili jsme si stejné čelenky a oheň, jako má ona.
S přicházející zimou se i my stěhujeme za polární kruhy a čeká
nás život mezi Eskymáky, ledními medvědy nebo třeba tučňáky.
Dotvoř, dokresli, fantazíruj – tak se jmenuje naše
dvoutýdenní kreslící a malovací soutěž, kde úkolem žáků je
dotvořit již započatý obrázek. Žáci dotvářeli obrázky např. na tato
témata: Pod lodí asi plave, Mravenčí cesta, Moje nejoblíbenější
pizza, To je ale počasí, Dnes rozhoduji já, na co se budeme dívat
v televizi a další.
Zůstávají i naše celoměsíční soutěže ve stolních a karetních
hrách, letos to již byly Pexeso, Prší, Piškvorky a Dáma.
Nedílnou součástí ŠD je i „Soutěž s panem Popelou“. Rodiče
nás neustále překvapují ochotou a vytrvalostí zásobovat nás starým
papírem, v listopadu jsme společně nasbírali přes 2,2 tuny. Za
tento úžasný výsledek děkujeme a finanční prostředky beze zbytku
použijeme ve prospěch žáků.
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Letošní lampionový průvod se uskutečnil 25. října, účast byla
opravdu hojná. Z tohoto místa chci poděkovat panu Pavlu
Turoňovi za svíticí náramky a výborný popcorn nakonec.
Prosinec se samozřejmě nesl v duchu Vánoc. Na vánočních
dílnách všichni pilně lepili, šili, malovali, odlévali ze sádry,
třpytkovali nebo jinak zdobili a výsledky našeho snažení jste mohli
shlédnout a zakoupit na vánočním jarmarku spojeném se zpíváním
koled a rozsvěcováním vánočního stromu, který organizuje naše
obec.
Pro žáky je samozřejmě připravená pestrá nabídka zájmových
kroužků, nově např. „Tvořivé šití“ vedené paní Grzegorz nebo
dramatický kroužek, který vede slečna Nikodémová.
Sportovní komisi obce Ropice děkujeme za finanční příspěvek
na nákup nových míčů, švihadel a „opravdových medailí“.
Navštivte nás na www.zsams-ropice.cz v záložce školní
družina. Zde naleznete více fotografií a dalších informací např.
o exkurzi do Marlenky, akci Recyvěci a dalších.
Děkujeme vedení naší obce, paní ředitelce, spolupracovnicím
a rodičům za příjemný rok a úspěšnou spolupráci. Přejeme Vám
i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.
Vychovatelky ŠD

Ohlasy z ropické školní knihovny
Již devět let funguje v naší ropické škole školní knihovna.
Původně se nacházela v přízemí v dnešní jídelně, knihy byly
uloženy na pestře natřených starších regálech. Během rekonstrukce půdy se našlo místo nejenom pro školní družinu, ale také
pro školní knižní fond.
Nynější školní knihovna se může pochlubit útulnou
místností s krásným, na míru dělaným nábytkem. Žáci i učitelé
zde mají možnost hledat informace jak v knihách, tak i na
počítači. Pro relaxaci slouží odpočinkový koutek s válendou.
Knižní fond se utěšeně rozrůstá. Třináct dospělých a šedesát
dva dětských čtenářů si může vybírat z celkem 1298 položek.
K 30.6.2017 bylo dětských knih 938, z toho 158 polských, knih
pro dospělé 360, z toho 111 polských. V minulém školním roce si
žáci půjčili 194 knih (11 polských), dospělí 333 knih (45
polských).
V letošním školním roce rozšířila škola spolupráci s ropickou
obecní knihovnou. Žáci z polské třídy si teď mohou ve škole
půjčovat polské knihy z ropické knihovny.
Díky podpoře vedení školy a obce se může zlepšovat
čtenářská gramotnost žáků ropické základní školy a tím jejich
připravenost pro další studium..
Hezké vánoční svátky a hodně úspěchů v novém roce přeje
čtenářům Zpravodaje školní knihovnice
Edita Sládková

Třída Motýlci
"Paní učitelko, za jak dlouho bude Ježíšek?" Tuto větu mi děti
položily již v říjnu a konečně nastal čas, kdy nemusím dětem
odpovídat, že za mooooc dlouho. Děti si již dny "do Ježíška"
dokážou spočítat na našem kalendáři samy. V něm si každé ráno
škrtáme aktuální den, abychom měli přehled o dnech v týdnu,
narozeninách a svátcích. Ve školce nám čas do Vánoc rychle
utíkal, protože jsme se vůbec nenudili.
Hned druhý týden po začátku školního roku jsme se v plné
sestavě, devět kluků a tři holky, i s paní učitelkou Katkou vydali
na výstavu drobného zvířectva v Třinci. Prohlídli jsme si velké
množství drůbeže, hlodavců a také papoušků. Děti by si rády
nejedno zvířátko odnesly domů :) Jelikož máme ve školce
zvířectva už dost, přivezli jsme si místo toho kaktus a těšíme se,
že nám snad jednou vykvete.
V říjnu jsme si povídali o plodinách, které nám vyrostly na
zahradě i na poli. Úroda brambor byla dost veliká, a tak jsme si
na zahradě uspořádali Bramboriádu. Rodiče společně s dětmi
plnili úkoly (hledali schované brambory, potom je loupali
a krájeli na chipsy, skákali v pytlích, nosili brambory na lžících
a vozili je v kolečkách). A protože všichni úkoly splnili, za
odměnu si opekli na ohni párek. V rámci této akce jsme za
pomoci ochotných a šikovných tatínků zasadili na zahradu pět
ovocných stromů, které jsme zakoupili za peníze vybrané ve
sbírce v minulém školním roce.
Protože jsme Zelená školka, snažíme se v zeleni trávit co
nejvíce času. Z tohoto důvodu jsme letos zařadili do týdenního
programu „Výpravy“. Motýlci společně s Broučky každý pátek
vycházejí ze školky vybaveni batůžky s pitím, pláštěnkou
a svačinou do přírody. Venku pozorujeme přírodu, učíme se,
svačíme, hrajeme si, rozvíjíme fyzickou zdatnost a také poznáváme okolí, ve kterém žijeme. Na jedné z těchto výprav jsme si
nachytali žížaly, vložili je do sklenice s vrstvami hlíny, písku
a listí. Jsme hrozně zvědaví, za jak dlouho zmizí listí a žížalám se
podaří promíchat písek s hlínou. Touto cestou bych chtěla
poděkovat manželům Slaninovým, kteří nám poskytli přístřeší ke
svačince v jejich altánku. Pan Slanina nás velmi mile přivítal,
popovídal si s námi, a dokonce jsme dostali sladkost jako zákusek
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po svačince. Při našich toulkách po Ropici jsme měli možnost
nahlédnout do chléva a prohlédnout si "čerstvě" narozené telátko,
krávy i býky. Za pozvání a bonbón na cestu moc děkujeme paní
Waniové.
Vždy v úterý pracujeme s dětmi Metodou dobrého startu
a každou středu si Motýlci procvičují správné dýchání i sezení,
jemnou motoriku a seznamují se s notami při hře na zobcovou
flétnu. Aby se dětem co nejlépe pískalo využívá p. uč. Katka
metodu fonogestiky - vyjádření jednotlivých tónů polohou ruky.
V průběhu týdne se také seznamujeme hravou formou s anglickým jazykem. A jak vypadá kulturní život ve školce? V prvních
měsících tohoto školního roku jsme již zhlédli 3 divadelní
představení. V listopadu nás navštívila paní Dagmar Grymová,
autorka dětské knížky. Popovídala si s námi mimo jiné i o vzniku
své knížky, a také nám jeden výtisk své knížky darovala. Za což jí
moc děkujeme. V těchto dnech se pilně připravujeme na
návštěvu Mikuláše a doufáme, že za krásné básničky a písničky
dostanou děti hezké dárečky. I když je třída plná kluků, nikdo se
nemusí bát, že by nás bylo po návštěvě čerta méně :)
Do prázdnin ještě stihneme nacvičit společně s Broučky
vánoční besídku pro rodiče, s maminkami si v jídelně ZŠ
upečeme nějaké dobré cukroví a budeme se těšit na ty kouzelné
svátky.

Poděkování
Jsem ráda, že zde mám možnost poděkovat zastupitelům
Obce Ropice za poskytnutí dotace na financování cvičení
Pilates a paní ředitelce Mgr. Ireně Byrtusové, Bc. za
umožnění bezplatného využití tělocvičny základní školy.
Zároveň bych chtěla pozvat další zájemce o cvičení
Kalanetika-Pilates na únor 2018. Pokud se nic nezmění,
začínáme ve středu 7.2.2018 v 18 hodin. Upřesnění bude na
facebooku ve skupině Ropice nebo se můžete dotázat na
obecním úřadu u paní Wałachové a v knihovně u paní
Zientkové.
Přeji všem prožití vánočních svátků v klidu a míru a do
nového roku hodně zdraví a sportu zdar!
Alžběta Szkanderová

Třída Broučci
V letošním roce je u nás všechno malinko jinak. Do naší třídy
přibyli letos malí dvouleťáčci a to hned sedm. Celkový koncept
vzdělávání jsme tedy museli poupravit. Pro malé děti jsme
vytvořili novou třídu, do které jsme nakoupili přebalovací pult
a také hračky, které děti v tomto věku zajímají a baví. Dvouleté
děti mají svou vlastní paní učitelku, která přichází vždy v 9:00
hod. přebírá si je na řízenou činnost a stará se o ně až do oběda.
Ostatní dvě paní učitelky tak mají prostor k tomu, aby vzdělávaly
děti starší. Spoustu činností však děláme i společně. Uběhlo pár
měsíců a všichni jsme si na sebe zvykli. Starší děti krásně
pomáhají těm mladším a společně prožíváme v naší školičce
spoustu krásných dní.
V červnu tohoto roku nám odešla do důchodu naše milovaná
paní Jiřinka Dosedělová, která v Ropické školce prožila velkou
část svého života. Za sebe i za všechny děti bych ji chtěla z celého
srdce poděkovat a popřát ji, aby si důchod užila tak, jak jen
nejlépe to půjde. Poděkování patří také paní Lidce Bazgierové,
která se taktéž odebrala do zaslouženého důchodu. Nyní máme

v mateřské škole novou paní učitelku Bc. Silvii Trombikovou
a novou paní školnici Petru Kluzovou. Věřím, že i jim naše
školka přiroste k srdci a budou tady pracovat se stejnou láskou
jako jejich předchůdkyně.
Další novinkou v naší MŠ je sběr papíru s panem Popelou.
Rodiče s dětmi celoročně sbírají papír do sběrného kontejneru,
který je umístěn před MŠ. Za tento papír nám náleží finanční
odměna, kterou pak využijeme k nákupu pomůcek pro environmentální výuku.
ZŠ a MŠ Ropice je zapojena do projektu EU pod názvem
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, usnadňování
přechodu dětí a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Ropice.
Mateřská škola plní šablony Školní asistent - personální podpora
MŠ a Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
s rodiči dětí v MŠ. V rámci tematických setkávání jsme si
společně s rodiči prošli přednáškou na téma „Agresivita a vzdorovitost dítěte“, pohráli jsme si na semináři s paní logopedkou na
téma „Logohrátky“ a nyní se těšíme na další přednášku s MUDr.
Chylovou na téma „Co kdyby…“
Do pohybu se také dala rekonstrukce zahrady. Vykácely se
staré stromy a místo nich jsme společně s rodiči zasadili stromy
ovocné. Na zahradě také vyrostly vyvýšené záhony, které pro nás
zhotovil hodný tatínek pan Szarzec. Přibyla nám také nová
skluzavka a nyní čekáme, zdali uspějeme v projektu v rámci
MMR a získáme tak další finanční prostředky na dokončení
plánu vybudovat pro děti krásnou environmentální zahradu, na
které budou mít možnost poznávat, co obnáší starost
o bylinky, ovoce a zeleninu a také budou mít možnost poznávat
hmyz a rozvíjet všechny své smysly.
V neposlední řadě je tady poděkování za nové sportovní
náčiní, které nám zakoupila OBEC ROPICE a dala nám tak
možnost zrealizovat pro děti VÁNOČNÍ olympiádu a spoustu
dalších sportovních akcí.
Dalo by se ještě psát a psát, ale Vy už určitě spěcháte nakupovat dárky, péct cukroví, uklízet, zdobit... Chtěly bychom Vám
všem popřát co nejméně předvánočního shonu a co nejvíce
Vánoční pohody, klidu a radosti.
Zaměstnankyně MŠ Ropice
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Hezké Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového
roku přejí zaměstnanci obecního úřadu.

Do przedszkola co dzień rano… .
W ropickim przedszkolu jest wesoło. Codziennie przychodzi
liczna grupka dzieci, łącznie 24 dzieci: 14 dziewczynek i 10
chłopców. Wesoły jest i gwar różnorodnych rozmówek, nie
wszystkie dzieci pochodzą bowiem z polskich rodzin, są i dzieci
z rodzin czesko – polskich, tym bardziej nas cieszy zaufanie
rodziców.
Niedługo skończy się rok 2017. W tym roku udało nam się
przeprowadzić wiele zmian. Dzięki pomocy finansowej gminy w
Ropicy udało się wyremontować podłogę. Niestety nie udało
nam się zachować podłogi parkietowej, która została zastąpiona
praktyczniejszym polyvinylchoridem. Zakupiliśmy również
nowy dywan. Jak wiadomo - wszystko nowe jest piękne,
cieszyliśmy się ze skończonego remonu, ale niestety - podłoga
zmieniła kolor na skutek błędnego procesu pokładnia podłogi. Po
uwzględnieniu naszej reklamacji firma naprawi swój błąd
i podłoga będzie w czasie świąt naprawiona. Dziękujemy
wszystkim rodzicom za pomoc i za zrozumienie tej i dla nas
trudnej sytuacji.
Na podstawie wniosku wystosowanego do Konsulatu
Generalnego RP w Ostrawie uzyskaliśmy dar finansowy na
wzbogacenie naszej biblioteczki dziecięcej. Projekt jest współfinansowany w ramach Funduszy Polonijnych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, projekt dofinansowała
Macierz Szkolna. Książka pomaga, rozwija, uczy. Zakupiliśmy
książki z różną tematyką, dzieci mogą się cieszyć na nowe
przygody, nowych bohaterów, nowe kolorowe obrazki.
W ramach współpracy z rodzicami i rozwoju świadomości
i edukacji enwiromeltalnej organizujemy całorocznie zbiór
makulatury, nazwany: ,,Sbíráme s panem Popelou“, recyklujemy
stare urządzenia eletkrotechniczne, zbieramy plastikowe zakrętki,
które pomogą niepełnosprawnemu chłopcu.
W październiu udaliśmy się do miejscowej biblioteki. Dzieci
zaznajomiły się ze skrzatami, które mieszkają w blibliotece
i pomagają układać książeczki na swoje miejscie. Ciekawe
czytanie dla dzieci przygotowala kierowniczka biblioteki, pani
Zientkowa. Dziękujemy za mile spędzone dopołudnie i cieszymy
się na dalsze odwiedziny.
W przedszkolu zorganizowaliśmy dzień pod hasłem „Ruch
to zdrowie“, był to dzień pełen współzwodnictw dla dzieci.
Nagrody zafinansowała gmina w Ropicy, za co bardzo dziękujemy.
Dla rodziców organizujemy prawidłowe zebrania i spotkania.
W ramach wspólnych zajęć dzieci z rodzicami odbyło się
„warzywkowe spotkanie“, na którym razem z rodzicami
pracowaliśmy z gliną pod kierownictwem pani Renaty Humel,
której tą drogą serdecznie dziękujemy. Mamusie były bardzo
kreatywne i przyniosły warzywkowe smakołyki np. sałatki,
marcherwkowe ciasta. Było miło i wesoło.
Natomiast teraz przygotowujemy dla rodziców świąteczne
warsztaty. Dzięki pomocy finansowej „Personální podpora,
profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ“ przygotowaliśmy wykłady dla
rodziców. Wszystkie tematy dotyczą problematyki dziecięcej.
Przebiegły już wykłady z zakresu rozwoju dziecka i zabaw
logopedycznych, a w najbliższym czasie czeka nas spotkanie
z lekarzem - pediatrą. Serdecznie zapraszamy, bo wykłady są
bardzo ciekawe. Dzięki tym samym środkom finansowym
mamy w przedszkolu asystenta pedagoga, który służy nam
pomocą przy dzieciach, które tego potrzebują.

Do końca roku kalendarzowego odbędzie się u nas jeszcze
spotkanie z Mikołajem. Tradycje i zwyczaje związane Wigilią
i Świętami Bożego Narodzenia będziemy realizować teraz,
w okresie przedświątecznym, a w ramach dopołudniowych zajęć
odbędzie się wigilijka dla dzieci, które otrzymają nowe księżeczki
do biblioteczki przedszkolnej.
Nasze zajęcia są dopełniane o teatrzyki w czeskim przedszkolu, wyjazdy do Teatru Lalek - Bajki w Czeskim Cieszynie. W tym
roku przyjedzie też do nas spektakl „Góralskie jasełka“. Zwiedziliśmy też wystawę świąteczną w domu seniorów w Ro-picy.
Chciałabym podziękować za wsparcie i współpracę pani
dyrektor naszej placówki, przedstawicielom naszej Macierzy
Szkolnej za pomoc przy współfinansowaniu, za kupno mebelków
do przedszkola. Dziękuję też przedstawicielom gminy w Ropicy.
Największe podziękowania należą jednak naszym rodzicom za
wszechstronną pomoc, dary, bezinteresowną współpracę.
Życzymy wszystkim pachnących choinką świąt Bożego
Narodzenia, nastroju świątecznego we wszystkich domach
a także samych pogodnych dni w nowym, nadchodzącym roku
2018.
Personel przedszkola w Ropicy
Bc. Zuzana Mladá

Školní asistent u nás
v mateřské škole - Przedszkolu
V rámci rozvoje projektu Personální podpora, profesní rozvoj
pedagogů, usnadňování přechodu dětí a rozvojové aktivity pro
žáky v ZŠ a MŠ Ropice jsem v mateřské škole – Przedszkolu
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zaměstnaná jako školní asistentka. Jako školní asistentka
poskytuji nepedagogickou podporu přímo při spolupráci s rodiči,
při přípravě ve vzdělávání. Zprostředkovávám komunikaci
s rodinou. Pomáhám překonávat bariéry mezi rodinou a mateřskou školou.
Napomáhám ve vzdělání dětí v oblastech sociálních,
komunikačních, motorických, grafických a sebeobslužných
dovednostech. U dětí rozvíjím představivost hrou, a proto si
s dětmi hraji a nastavuji situace, kdy to děti navzájem motivuje
mezi sebou komunikovat a umět si společně hrát. Stačí dítě
inspirovat a pak už pracuje představivost.
Práci, kterou vykonávám, popisuji v reportech o činnosti
každý měsíc. Pro správný výkon spolupracuji s pedagogy
a činnosti s dětmi vykonávám pod pedagogickým vedením.
Pomáhám učitelkám připravovat pracovní listy a jiné didaktické
pomůcky. V práci, kterou vykonávám, je důležitá důslednost,
která přináší dětem pocit jistoty, ale taky upřímnost, kterou si děti
cení nejen u svých rodičů ale i vychovatelů. Myslím tím vnitřní
soulad mezi cítěním, myšlením a jednáním. V neposlední řadě
patří zde trpělivost a empatie pro pochopení dětské duše, ale taky
láska k lidem a to mě v mé práci naplňuje, protože děti jsou naše
budoucnost.
Mým dlouhodobým cílem je pracovat na strategii a metodě
výuky u dětí nejen zdravých ale i dětí s nějakým zdravotním
deficitem a vývojovým postižením.
Největším dobrým pocitem dobře vykonané práce je splnění
vytčených cílů a spokojenost dětí.
Renata Drozdová
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knihovna.cz/ropice, nebo dotazy a připomínky odeslat na adresu
knihovna.ropice@centrum.cz.
Všem, kteří knihovnu podporují a s knihovnou spolupracují,
vřele děkuji. Čtenářům děkuji za dlouhodobou přízeň. Přeji
hezké prožití Vánoc a mnoho úspěchů v novém roce.
Oddział polskich książek jest również regularnie uzupełniany.
W tym roku nabyto więcej książek dla dzieci i młodzieży aniżeli
dla dorosłych, ponieważ powstała potrzeba zasilić bibliotekę
szkolną. Z wyborem książek i ich wypożyczaniem w szkole
pomaga dobrowolnik.
Nasza biblioteka korzysta z pomocy Biblioteki Regionalnej
w Karwinie, która organizuje szkolenia, zaś raz w roku przekazuje dary książkowe Od przyjaciół Zaolzia z Bydboszczy, Torunia
i Wrześni. Ropica otrzymała 10 pięknych książek dla dzieci.
Dzieci ropickiej szkoły biorą udział w konkursie Z książką na
walizkach. W bibliotece zawsze mają zapewnione potrzebne
tytuły.
Również MK PZKO może liczyć na pomoc biblioteki.
Najczęściej są to tematyczne wystawy książek na prelekcjach.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy bibliotece pomagają,
z biblioteką współpracują oraz wszystkim, którzy przychodzą
polskie książki wypożyczać.
Życzę szczęśliwych świąt i dużo szczęścia w nowym roku.
Marie Zientková
knihovnice – bibliotekarka

OBECNÍ KNIHOVNA
- BIBLIOTEKA GMINNA ROPICE
Ropická knihovna – knihovna pro všechny
Možná Vás napadne: I pro miminka? Ano i pro miminka.
Každý 1. čtvrtek v měsíci v 9:00 přicházejí do knihovny maminky
s malými dětmi. Děti si hrají a maminky vyměňují zkušenosti.
Pokud máte malé dítě a jste doma přijďte se podívat.
Děti mateřských a základních škol přicházejí nejen jako
čtenáři, ale i na knihovnické lekce. Cílem těchto lekcí je naučit
děti správnému zacházení s knihami a jak se chovat v knihovně.
Prvňáčci jsou každoročně zařazováni do projektu Už jsem
čtenář – Kniha pro prvňáčka. V závěru školního roku jsou ze
čtení „vyzkoušení“, odměnění knihou a ročním půjčováním
zdarma. Děti navštěvující školní družinu mají možnost přicházet
do knihovny poslouchat čtení z vybraných knih, a pak si hrát,
prohlížet knihy nebo si je vypůjčit.
Samozřejmostí je velký výběr pohádkových, dobrodružných
i populárně naučných knih rozdělených dle věku čtenářů.
Starší děti a studenti najdou v knihovně téměř kompletní
nabídku povinné a doporučené četby. Chybějící tituly jsou
zajišťovány v rámci Meziknihovní výpůjční služby.
Také dospělí čtenáři najdou vždy něco pro sebe. Stálý ropický
knižní fond je pravidelně doplňován. Obohacením jsou knižní
soubory dovážené z Třince. K akcím věnovaným všem čtenářům
patří např. Vyhlášení Krále čtenářů, tematické výstavky knih,
Týden knihoven a podobně. K zapůjčení jsou hry, k dispozici
Internet a Knihobudka v parku u školy.
A co senioři? Senioři z Domu sv. Josefa využívají donášku
knih, kde pomáhá dobrovolnice. Také přijímají pozvání do
knihovny k příjemnému posezení.
Tento článek je malým opakováním pro většinu čtenářů
Zpravodaje obce Ropice, pro nové občany Ropice je souhrnem
informací o zdejší knihovně.
Přijďte se nezávazně podívat do knihovny, jste srdečně zvaní.
Můžete také navštívit internetové stránky knihovny – www.nase-

Przedszkolacy na lekcji bibliotecznej

Maminky s dětmi
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Hasiči Ropice uspořádali 24h cvičení
Po úspěšném dni otevřených dveří, kterým vyvrcholily
veškeré letošní rekonstrukce a technické úpravy požární zbrojnice
i auta, uspořádala výjezdová jednotka ve dnech 11. – 12. listopadu
cvičení, které mělo otestovat připravenost jak budovy a techniky,
tak i jednotlivých členů.
Cvičení se zúčastnilo celkem 10 lidí včetně instruktora, který
vyhlašoval výjezdy a vyhodnocoval techniku práce, rychlost
a efektivnost celého zásahu. Během cvičení se zasahovalo celkem
šestkrát v nahodilých intervalech, pokaždé z jiného důvodu a za
rozlišných podmínek. Vyhlášení zásahu během cvičení odpovídalo
přesnému postupu jeho vyhlášení centrálou IZS.
Během víkendu se na území obce Ropice zasahovalo v následujících simulovaných situacích: požár budovy s opakovanou
kontrolou požářiště, pátrání po pohřešovaných osobách a následné poskytnutí první pomoci, výjezd z požární zbrojnice za
výpadku elektrické energie za účelem odstranění stromu přes
místní komunikaci a další. Během neděle pak také probíhaly
preventivní kontroly obecních propustků a monitorování stavu
místních komunikací zasažených orkánem Herwart.
Kromě výše uvedených výjezdů svou roli také sehrály faktory
jako nedostatek spánku, neustálá pohotovost, napětí, stresové
situace, málo soukromí, apod. Díky praktickému přínosu a rychlé
adaptaci členů výjezdové jednotky na podmínky cvičení se bude
podobný výcvik v příštím roce opakovat.
Pro občany Ropice a blízkého okolí v následujících měsících
organizují dobrovolní hasiči Ropice zprostředkování návštěv
Mikuláše, anděla a čerta a Hasičský ples. Z důvodu kladných
odezev se v příštím roce chceme v rámci služeb pro občany více
zaměřit na aktivity pro děti a prevenci ochrany obyvatelstva.
Pro více informací nás můžete sledovat na Facebooku: SDH
Ropice nebo nás kontaktovat na e-mail: sdh-ropice@email.cz.

zásahového obleku. Samozřejmě také absolvovali prohlídku
zbrojnice, aby se seznámili s náplní práce správného hasiče.
Pro návštěvníky bylo připraveno celkem pět stanovišť, a to
letos zrekonstruovaná garáž, kde byli k vidění motorové stříkačky
PS 12 a PS 10, v podkroví pak návštěvníci mohli vidět šatnu, která
byla taktéž zrekonstruovaná během letošní zimy a ve vedlejší
místnosti jsme informovali o povodních z let 2005 a 2010
a nasazení naší výjezdové jednotky během nich. Také jsme zde
připravili prezentaci aktivit a námi organizovaných akcí pro
občany Ropice a blízkého okolí.
Další zastávka byla před zbrojnicí, kde stálo hasičské vozidlo
Iveco, které u nás našlo domov teprve loni na podzim. Od té doby
podstoupilo několik nezbytných úprav, ale nyní je připraveno
vyjet kdykoli bude třeba. Od léta nám také čelní stěnu garáže
zkrášluje kresba Avie A31, která byla předchůdkyní Iveca a nyní
čeká na svou exhibici v muzeu v Jablonci nad Nisou.
Poslední zastávkou pak byla zasedací místnost zrekonstruovaná v roce 2015, zde se pořádají interní zasedání, porady
a školení výjezdové jednotky. Během dne otevřených dveří si zde
návštěvníci mohli prohlédnout výstavu fotografií a dokumentů
týkajících se historie hasičské zbrojnice, techniky a kultury.
Nemalá část zásluhy na nynější podobě budovy patří
dobrovolným hasičům, kteří zde strávili hodiny svého volného
času, avšak velké poděkování náleží i obci Ropici za dlouholetou
podporu a spolupráci. Tímto bychom chtěli poděkovat i všem
lidem, kteří se na nás přišli v sobotu podívat, a doufáme, že se
znovu uvidíme na dalších kulturních událostech.

Nikola Sikorová

Nikola Sikorová

Den otevřených dveří hasičské zbrojnice
K příležitosti obecní akce Zakončení léta pořádané dne 9. září,
uspořádal sbor dobrovolných hasičů den otevřených dveří
hasičské zbrojnice v Ropici. Dobráci zde ukázali finální podobu
rekonstruované zbrojnice a prezentovali jimi organizované
společenské události, aktivity a úspěchy. K vidění byla i sbírka
fotografií a dokumentů z archivu, kde místní mohli rozeznat tváře
svých předků či známých a mohli také porovnat, jak obecní
budova ve správě hasičů vzkvétá.
Sobotní program přilákal především rodiny s dětmi, pro které
byli připravené balónky, omalovánky či něco sladkého na zub.
Také zde byly připravené aktivity pro děti, které si mohly zkusit
sestřelit terč džberovou stříkačkou, vyzkoušet si přilby, sednout si
za volant hasičského vozu, zapnout majáky anebo se obléknout do

Děkujeme obci Ropice za poskytnutí individuální dotace ve
výši 200 000 Kč. Tuto finanční pomoc jsme použili na opravu
vnější fasády a střechy evangelické kaple v Ropici. Práce byly
provedeny letos na podzim.
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