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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
prošli jsme těžkým obdobím nouzového stavu, ale ani ten nás
nezastavil v přípravách realizací akcí dle strategického plánu obce
pro zvýšení kvality Vašeho života.
Podařilo se nám získat hned několik rozhodnutí o poskytnutí
dotace, a proto jsme museli připravit výběrová řízení, na telekonferenčním zastupitelstvu schválit realizační firmy, uzavřít smlouvy, předat staveniště a začít realizovat.
l Oprava místní komunikace Zámecká a Střítežská se realizuje za vysoutěženou cenu 3 403 718 Kč (70 % dotace
Ministerstva pro místní rozvoj)
l Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice –
Nebory za 4 120 631 Kč (95 % dotace EU IROP)
l Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Ropice za
2 970 074 Kč (50 % dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu)
Ještě jsme byli úspěšní v získání dalších dotací a darů:
l Knihovna 21. století – 20 000 Kč na nákup nových knih
v polském jazyce (50 % dotace z Ministerstva kultury)
l VISK 3 – 55 154 Kč nákup dvou počítačů pro paní knihovnici a veřejnost do knihovny (dotace z Ministerstva kultury ve
výši 32 000 Kč)
l Boj s kůrovcovou kalamitou 31 393 Kč (dotace z Ministerstva zemědělství)
l Dar na rozvoz obědů pro seniory ve výši 25 000 Kč +
pohyblivá částka závislá na počtu účastníků turnajů
(Beskydská golfová, a. s.)
l Dar Nadace ČEZ 10 000 Kč na nákup šicího stroje a parního
generátoru pro využití školní družinou
Pandemie koronaviru nastolila spoustu celospolečenských
problémů. Došlo ke snížení příjmů státu, zvýšení výdajů, a dokonce bude navrhován schodek rozpočtu státu ve výši půl bilionu
korun. V návaznosti na to budou kráceny daňové příjmy obcí, což
při avizovaných 25 – 35 % bude pro naši obec znamenat 6 – 8 milionový výpadek v letošních daňových příjmech. Předvídat další
vývoj je věštěním z křišťálové koule. Stát má v plánu pokrýt tento
výpadek v následujících 7 letech.
V této nelehké době plné otazníků a nejistot bude mít
zastupitelstvo těžké rozhodování o dalších investičních akcích.
Naše obec má finanční rezervu a mohla se proto pustit do letošních plánovaných investic a navíc máme na tyto akce přislíbené
dotace. Nelze ale předpovědět příjmovou stránku dalších let.
Za přispění kraje byl vypracován hydrogeologický posudek
u 193 rodinných domů a navrženo řešení odvádění odpadních
vod. Studie nabízí realizační varianty, ale neřeší financování.
Realizace domovních čističek odpadních vod (DČOV) je možná
v celé obci, ale v hustě zastavěných oblastech je navrhována i gravitační kanalizace s vlastní čističkou odpadních vod.
Stojíme teď před rozhodnutím, zda po vzoru jiných obcí budeme občanům přispívat na stavbu DČOV finanční částkou z rozpočtu obce nebo se pustíme do megalomanského projektu gravitační kanalizace s nejistým výsledkem. Při předpokládaných ná-

kladech přes 100 mil. Kč zadlužíme obec a zastavíme prakticky
jakékoli jiné investiční akce dalších let. Díky rozptýlené slezské
zástavbě a nemožnosti vedení kanalizace v komunikacích 1. třídy
naší obce jsme již jednou nedosáhli na dotaci z důvodu vysokých
nákladů na jednoho obyvatele. Nemluvě o možném nesouhlasu
některého ze stovek vlastníků, jejichž pozemky liniová stavba
povede. Obec nevlastní ani pozemek pro případnou výstavbu
vlastní nové čističky odpadních vod. Stát by musel změnit dotační
politiku a financovat obcím 95 % nákladů na pořízení gravitační
kanalizace a nejen 60 %, jak je tomu nyní a současně zvýšit
financovaný podíl na 1 obyvatele.
Přestože se na nás valí spousta negativních předpovědí,
musíme se dívat do budoucna s nadějí. V závěru bych Vám chtěla
do nadcházejícího období prázdnin a dovolených popřát krásné
počasí a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Uršula Waniová, starostka obce

Na stavbě posledního úseku obchvatu
začaly zemní práce.
K zahájení skrývek a dalších zemních prací došlo koncem
dubna 2020, kdy také v souvislosti s budováním mimoúrovňového křížení Třanovice nastalo omezení provozu na D48.
Zářez v ropickém lese vidíte na fotografii.

Na další fotografii vidíte místo, kde bude nejdelší most celé
stavby o délce 380 m. Most povede nad železniční tratí, nad
místní komunikací vedoucí z Ropice do Stříteže a řekou
Ropičankou.
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Zpravodaj obce Ropice

Změna č. 1 územního plánu Ropice
Zastupitelstvo obce Ropice na svém 9. zasedání dne
01.06.2020 schválilo, v souvislosti s rostoucím počtem požadavků
na změnu územního plánu, pořízení Změny č. 1 Územního
plánu Ropice za těchto podmínek:
l Žádosti je možno podávat do 31.08.2020.
l Žádosti přijaté po 31.08.2020 nebudou do Změny č. 1 Územního plánu Ropice zahrnuty
l Změna č. 1 Územního plánu Ropice bude úplatná:
– každý žadatel musí do 31.08.2020 podepsat Dohodu o úhradě a zaplatit na účet obce poplatek a zálohu za každý
pozemek s výměrou do 2500 m2 uvedený v žádosti. V případě, že žadatel do uvedeného termínu nebude mít podepsanou Dohodu o úhradě nebo neuhradí příslušnou částku, nebude jeho žádost zařazena do projednávání
– fyzická osoba uhradí částku 10 000 Kč, která je tvořena
administrativním poplatkem ve výši 2 000 Kč včetně DPH
a částkou 8 000 Kč, která představuje zálohu na náhradu
nákladů na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ropice
– právnická osoba a fyzická osoba podnikající uhradí částku
18 000 Kč, která je tvořena administrativním poplatkem ve
výši 2 000 Kč včetně DPH a částkou 6 000 Kč, která představuje zálohu na náhradu nákladů na pořízení Změny č. 1
Územního plánu Ropice
– žádost nad 2500 m2 bude zpoplatněna násobkem původní
zálohové částky
– v případě, že navrhovaná plocha se bude nacházet na více
parcelních číslech, bude považována za jednu žádost s jedním poplatkem při dodržení výměry do 2500 m2
– záloha je vratná pouze v případě, že žádaná změna udaného
pozemku nebude promítnuta do Změny č. 1 Územního plánu Ropice
Podněty je možno podávat pouze písemnou formou na adresu
Obecní úřad Ropice, Ropice 110, 739 61 Ropice, osobně na
obecním úřadě nebo prostřednictvím datové schránky obce
(q7hbih2). K podání podnětu slouží formulář, který je k vyzvednutí na OÚ Ropice, je možno jej zaslat e-mailem nebo je k nalezení na stránkách obce www.ropice.cz v sekci obecní úřad formuláře.
Žadatelé již podaných podnětů musí své žádosti uvést do
souladu s podmínkami schválenými zastupitelstvem.
Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle obce Ropice
(558 735 165).
Obec Ropice

Vážení spoluobčané,
není třeba zmiňovat, že jsme v situaci, na kterou nikdo z nás
nemohl být připraven. Historicky tady epidemie nebyla tak
dlouho, že jsme podlehli falešnému přesvědčení, že všeobecný
pokrok a současná úroveň vědy je na takové úrovni, kdy podobné
epidemie nebo pandemie typu španělské chřipky nebo SARS jsou
dávno vyloučeny. Reakce na šíření viru COVID-19 byly z počátku
spíše rozporuplné, že je to pouze v Číně a tam to i zůstane a nějak
to tam vyřeší. Jak se záhy ukázalo, celosvětová provázanost byla na
takové úrovni, že šíření viru i při přijatých opatřeních byla
nevyhnutelná a zasaženy jsou všechny kontinenty světa. Je třeba
přiznat, že přijatá opatření byla nezbytná a jsou funkční. Do
našeho zažitého, monotónního, až stereotypního života přilétla
bomba, která nám všem ze dne na den změnila dosavadní životní
běh a rázem je spousta věcí jinak. Výjimečný stav nám uzavřel
školy, školky, restaurace, kostely, obchody, hranice a další různé
instituce a náš život se začal otáčet kolem našich domovů,
maximálně pracovišť. Jsem rád, že situace se pomalu lepší, a opatření se rozvolňují. Jisté je, že každý takový zásah „přírody” za
sebou určitě zanechá nějaké následky. Už teď máme informace, že
jako obec budeme kráceni o příjmy do obecního rozpočtu, se kterými jsme na začátku roku počítali, ale každou situaci se snažím

vidět tak, že život musí jít dál, a musíme vycházet z momentálního dění, a nenechat se pohltit tím zlým kolem nás…
Každopádně bych chtěl poděkovat za vlnu solidárnosti,
ohleduplnosti a obětavosti, kterou charakterizuje nasazení při šití
roušek, zabezpečení dezinfekce a respektování všech nařízení.
Ještě bych chtěl reagovat na minulý zpravodaj, kde byla
nabídnutá nějaká soukromá emailová adresa, kde údajně občané
můžou posílat své dotazy, připomínky a žádosti. Tato adresa je
soukromá, a na vedení obce se určitě tyto vaše informace
nedostanou, proto budu rád, když své maily, budete směřovat na
adresu ropice@ropice.cz, kde se každý mail musí nějak řešit,
a dostane se k nám, vedení obce, radním popřípadě dále k zastupitelstvu.
V poslední době si všímám čím dál víc, že lidé místo aby se
pozdravili, tak si raději pozdrav napíšou na sociálních sítích, své
názory tam vyjadřují písemně, ale kdyby to, co napsali, měli
odprezentovat naživo tak se většina neozve… Mrzí mě, že často je
slyšet, že obec nic nedělá, což je špatně a není to pravda, ale když
něco udělá tak je opět špatně, protože se už něco dělá! Máme
v akčním plánu tolik naplánovaných akcí, už několik let…
Sociální síť nemám, a zatím to vidím jako zbabělé pro řešení
obecních věcí, což se běžně děje, a je tam spousta lží, nepravdivých věcí a překroucených informací!
Mým přáním je, abychom jako vedení obce, občané, sousedé
a kamarádi našli společnou myšlenku, řeč, abychom mohli společně a jednotně táhnout za jeden provaz, odsouhlasit a dotáhnout
akce, které se plánují už nějaký čas, ale i ty nové výzvy, které
k nám přicházejí každým dnem.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát hezké léto, krásné
a zdravé letní prázdniny, klidné dovolenky, ale hlavně to zdraví…
V životě i v dějinách jsou milníky, od kterých nic nebude již
takové, jaké to bylo doposud. Jaká bude naše budoucnost, to asi
sami úplně neovlivníme, ale záleží na každém z nás, jak obstojíme, jako člověk, občan, soused…
S přátelským pozdravem místostarosta Hlawiczka Samuel

Informace finančního výboru
Vážení občané, obec Ropice každoročně ze svého rozpočtu
vyčleňuje peněžní prostředky, které jsou určené k poskytování
darů a dotací. V loňském roce byla k těmto účelům schválená
částka 650 tis. Kč. Téměř celou částku obec poskytla neziskovým
organizacím za účelem jejich podpory zejména v oblastech
sociálních potřeb, sportovních, kulturních a volnočasových
aktivit. Počátkem letošního roku finanční výbor provedl kontrolu
vyúčtování poskytnutých dotací. Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky a všechny poskytnuté finanční prostředky byly řádně
doloženy doklady.
V oblasti sociálních služeb byly poskytnuty dotace na částečné
pokrytí provozních nákladů spojených s péči o naše občany těmto
organizacím: Charita Český Těšín a Charita Třinec, OPS Sv.
Josefa, Senior domy Pohoda v Jablunkově a v Třinci. O dotaci na
podporu volnočasových aktivit požádal spolek Klub důchodců
Střítež, kde se angažují i naši spoluobčané, na organizaci táborů
pro děti v době letních prázdnin byly poskytnuty peněžní
prostředky spolkům Stáj „M“ Ropice, SDH Ropice a Cselestě.
Obec dále přispěla na opravu hřbitovní kaple Římskokatolické
farnosti Ropice. V oblasti sportu podpořila činnost spolků TJ
Sokol Ropice a Judo Ropice, spolku SK Kentaur přispěla na
pronájem zimního stadiónu k bruslení a hokeji, finančním darem
přispěla na dovybavení nové moderní budovy integrovaného
výjezdového centra v Českém Těšíně Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje, který je součástí IZS, malou
částkou na provoz stanice přispěla také Záchranné stanici
Bartošovice, která je organizací ČSOP.
Protože si ceníme práce a angažovanosti lidí v neziskových
organizacích a chceme jejich činnost nadále podporovat, zastupitelé schválili částkou 650 tis. Kč i v rozpočtu pro letošní rok.
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Vzhledem k nenadálým okolnostem a mimořádnému opatření
vlády, které se dotklo i konání zastupitelstev však zatím o poskytování těchto individuálních dotací nebylo rozhodnuto. Věřím,
že schválení poskytování těchto dotací podpoří zastupitelé na
svém nejbližším zasedání, aby bylo možné o ně znovu co nejdříve
žádat.
V loňském roce obec rovněž přispěla svým občanům na tzv.
Kotlíkové dotace, které jsou poskytovány Ministerstvem životního
prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Obec Ropice
se na těchto dotacích spolupodílí a přispívá částkou 7 500 Kč na
každého žadatele z naší obce. Rada obce vyhověla také žádosti na
vodovodní přípojku, která byla v souladu s podmínkami o poskytování této dotace.
V souvislosti s omezením nebo s celkovým uzavřením některých provozoven, které bylo důsledkem vládou vyhlášeného
nouzového stavu v druhé polovině března se finanční výbor
zabýval návrhem na úpravu nájemného nájemcům obecních
nebytových prostorů. Cílem této úpravy bylo zmírnění dopadů
na provozovatele obchodů a služeb v nebytových prostorech
obecních budov, kteří byli takovým nařízením zcela nebo částečně
dotčeni. Rada obce schválila dočasné odpuštění nebo snížení
nájmu těmto nájemcům po dobu tří měsíců, počínaje dubnem
2020.
Martina Opachová

Stavební komise. (SK)
Stavební aktivity občanů, podnikatelů i obce patří k činnostem,
jejichž výsledky významně ovlivňují život v obci. Obec má podle
zákona o obcích zřízenou stavební komisi jako poradní orgán
Rady obce.
Složení SK :
Předseda komise – Ing. Jan Bazgier
Členové – p. Samuel Hlawiczka, Ing. Jiří Pindór, Ing. Jan
Beneš, Ing. Hynek Milata
Náplní činnosti této komise je posuzovat předložené stavební
materiály, a to jak občanů stavebníků, tak cizích investorů se
stavebními aktivitami na území obce a dávat Radě a vedení obce
doporučení pro vyjádření se k těmto aktivitám ve fázi stavebního
řízení. Členové komise se zároveň účastní stavebních jednání
s investory, podle potřeb obce se účastní posuzování nabídek ve
výběrových řízeních a podílejí se na zpracovávání záměrů obce při
investiční výstavbě a opravách majetku obce.
Snahou členů stavební komise je dodržet dlouhodobé záměry
rozvoje obce stanovené v Územním plánu obce a napomáhat
usměrňování stavebních aktivit tak, aby nedocházelo ke kolizím
v zájmech občanů, stavebníků a obce. Obec vlastní celou řadu
nemovitostí, komunikací, inženýrských sítí a ty je zapotřebí
udržovat.
Dlouhodobé záměry, ke kterým se SK vyjadřovala:
l

opravy komunikací - podle závažnosti poškození a dopravního významu pro občany byl zpracován seznam komunikací
se stanovením priorit oprav

l

oprava Mateřské školy. Byl zpracován rozsah nezbytných
prací a doporučeno vypsat výběrové řízení na zpracovatele
projektové dokumentace tak, aby proces zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení umožnil
začít s opravou v r. 2021

l

rekonstrukce parku u ZŠ. To je záležitost, která byla
diskutována už v minulých volebních obdobích. Bylo zadáno
zpracování studie, které však bylo z důvodu neúměrně
vysokých nákladů a příliš velkorysého pojetí minulým
zastupitelstvem odmítnuto. Vzhledem k významu tohoto
místa, jeho využívání občany, spolky a hlavně školou bylo
dohodnuto provést takové zásahy, které by řešily při rozumné
míře nákladů zlepšení stavu stávajících zařízení. Vyměnit

3

zeleň, která nesnese radikální úpravu (přerostlé a proschlé
thuje a cypřiše). Doplnit zeleň ve volných travnatých plochách. Doplnit herní prvky pro volnočasové aktivity dětí
nejenom škol. Zrekonstruovat výdejní stánek a postavit nové
sociální zařízení.
l Samostatnou kapitolou se jeví podoba podia, které je nutné,
ale svými současnými rozměry je pro jakékoliv aktivity malé.
Pochopitelně výměna osvětlení.
l Byla vybrána pracovní skupina z řad zastupitelů, projektantů,
zástupců škol, která připravuje celkový rámec úprav do podoby, aby mohl být odsouhlasen jako zadání pro nezbytné
stupně projektové dokumentace a stavebního povolení.
l Termín pro předložení návrhu první části, kde by měla být
zahrnuta oprava chodníků, cest, laviček, doplnění herních
prvků a dosadba zeleně byl stanoven do 30.6.2020.
l Realizace bude závislá na množství peněz, které bude schopna obec vyčlenit.
l Současně s návrhem úprav parku byl na základě návrhu
Hasičů Ropice navržen k realizaci nový chodník v prostoru
mezi hasičskou zbrojnicí a hřištěm. Bude sloužit bezpečnému přístupu z parkoviště za školou k zadnímu vchodu do
základní školy. Současně bylo doporučeno opravit v tomto
prostoru oplocení a vybudovat branku.
l Druhá část – rekonstrukce výdejního stánku, výstavba soc.
zařízení a přestavba podia vyžaduje PD pro stavební povolení. V této fázi je zpracováván návrh pro odsouhlasení
podoby zařízení.
l Křižovatka u základní školy (ZŠ). Vzhledem k vysoké dopravní zátěži využívání místní komunikace od autobusové
zastávky u ZŠ směrem k LINDE veškerou nákladní dopravou vyšší jak 3,2 m probíhají jednání se zástupci LINDE
o uvolnění části jejich pozemku pro přesunutí křižovatky
s výjezdem na 1/11 směrem na Nebory. Smyslem tohoto
kroku je zabezpečit dostatečné rozhledové poměry pro výjezd z MK, prodloužit výjezd z dnešních 9,2 m na min. 20 m
a snížit sklon vlastního výjezdu. Zároveň by byla zajištěna
vyšší bezpečnost chodců na přechodu u ZŠ a osob vystupujících na autobusové zastávce.
l Kanalizace a malé ČOV. Toto je téma na samostatnou stať.
Jediné řešení je kompromis. V koncentrované zástavbě gravitační kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod ve
správě obce. V zástavbě rozptýlené malé ČOV a to buď skupinové (jedna pro více blízko stojících RD), nebo samostatné
u RD. Problémem je podloží, které je v naší obci hodně
jílovité a vsak vyčištěných vod se stává po nějakém čase
problémem. Vše závisí na financích, protože kanalizace patří
svým záběrem k nejdražším stavbám. Jsou ale dotace. Doporučení – pro vysvětlení občanům udělat veřejnou schůzi.
l Rychlostní komunikace - Silnice I/68 Nebory –Třanovice.
Výstavba s sebou nese zaujímání stanovisek k jednotlivým
stavebním objektům, které na území Obce budou realizovány. Stavební komise bude podle potřeb posuzovat jednotlivé
materiály a dávat doporučení vedení obce pro vyjádření.
l Pozemkové úpravy. Po letech přistoupil stát prostřednictví
Pozemkového úřadu k další fázi Pozemkových úprav a to
v části zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení na první etapu rekonstrukce a oprav MK.
Zástupci SK budou součásti pracovního týmu obce při přípravě dokumentace.
Náplň práce SK je rozsáhlá. Doporučení SK nejsou pochopitelně závazná. Podle významu a rozsahu rozhoduje Rada obce
a zastupitelstvo. Věřím však, že naše práce pomůže naplňování
záměrů, které pomohou udržet a zlepšit kvalitu prostředí ve kterém žijeme.
Za stavební komisi přeji všem pevné zdraví a spokojenost.
Za stavební komisi Jan Bazgier
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Na co se můžete těšit …
Obvykle jsou tyto řádky ohlédnutím, co se za uplynulé pololetí
v naší obci událo. Dnes se nebudu ohlížet, bohužel není za čím.
Akce, které byly připravené a plánované musely být vzhledem
k nařízením a omezením vlády zrušeny či přesunuty. A nezbývá
než doufat, že druhá polovina roku bude, co se týká kulturního
vyžití v naší obci, mnohem pestřejší.
Připravujeme pro Vás:
Ropické zakončení léta a oslavy 110 let Sboru dobrovolných Hasičů Ropice
Tou největší a nejvýznamnější akcí, která nás letos čeká, je
Ropické zakončení léta, kde oslavíme 20 let samostatnosti obce
a současně oslaví naši Hasiči výročí 110 let. Od 15 hod. bude pro
všechny připraven bohatý program plný vystoupení, soutěží a atrakcí. Chybět nebude ani dobré jídlo či pití. Těšit se můžete na
ABBA revival, DJ Songo, Labajovce, vystoupení dětí ZŠ a MŠ
Ropice a mnoho dalšího.
Ropický Štrůdl
11. října se na Vás budeme těšit na první soutěži o nejchutnější
Ropický štrůdl. Smí se přihlásit kdokoliv s bydlištěm nebo původem z Ropice. Jako zápisné poslouží vlastnoručně upečený
štrůdl. Z každého štrůdlu budou ukrojeny 2-3 „výstavní kousky“,
které bude následně hodnotit odborná porota. Ostatní kousky
bude možné zakoupit ke kávě či čaji. Soutěžit budeme o hodnotné ceny. Výtěžek z akce bude věnován dětem Základní a Mateřské
školy v Ropici.
Vítání občánků
Rodiče malých dětí jistě zajímá, kdy se uskuteční Vítání občánků, jež bylo z důvodu vládních omezení přesunuto. Vítání dětí
narozených v termínu od 1.2.2019 do 31.1.2020 proběhne letos na
podzim, nejspíše v říjnu. O přesném termínu budeme dotčené
s předstihem informovat. Pro děti narozené od 1.2.2020 do
31.1.2021 se bude vítání občánků konat tradičně na konci měsíce
dubna 2021.
Zpívání vánočních koled a Mikulášská nadílka
Poslední veřejnou akcí bude Zpívání koled, které, stejně jako
loni, navštíví Mikuláš s andělem a početnou družinou čertů. Pro
hodné děti bude připravena nadílka. Akce se uskuteční 4.12.2020.
Opět pro Vás připravujeme odpoledne plné zábavy, kde můžete
plnými doušky nasát atmosféru nadcházejících svátků a ochutnat
vánoční speciality.
Všechny tyto a mnoho jiných akcí v současné době dolaďujeme
a hned, jakmile budeme znát všechny detaily, Vás budeme informovat. Proto Vám prosím, sledujte veřejné vývěsky a webové či
facebookové stánky obce, kde bude vše včas zveřejněno.
Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné prosluněné léto plné
pohody, letních radovánek a výletů se spoustu krásných zážitků.
Gabriela Szmeková

Vážení rodiče, vážení spoluobčané.
Vaše děti mají školní rok za sebou. V letošním školním roce
navštěvovalo naše školy 85 žáků. Z toho 55 žáků českou základní
školu a 30 žáků polskou základní školu. Všichni žáci absolvovali
školní rok bez vážných problémů a prospěli. Většina žáků se
samými jedničkami nebo s vyznamenáním. 14 žáků z naší školy
vychází. Děti odcházejí do spádových škol v Třinci, Českém
Těšíně a Hnojníku.
Do prvních tříd nastoupí pravděpodobně 15 dětí.
Po celý školní rok se o děti staral zkušený odborný personál.
Výchovně vzdělávací práci zajišťoval aprobovaný personál a to jak
v mateřských školách, tak v základních školách.

V mateřských školách pracovalo pět paní učitelek a staraly se
o 36 dětí s českým jazykem a 24 dětí s polským jazykem vyučovacím. Z programu EU jsme využili dotace a zajistili tak asistenta
pedagoga pro děti v mateřské škole, které potřebují individuální
péči. V Przedszkolu pracuje asistentka pedagoga, která se věnuje
dítěti s individuálními potřebami ve vzdělávání. V základních
školách pracovalo deset pedagogických pracovnic. Pedagogický
sbor v tomto školním roce obohatila pedagogická asistentka, pro
děti vyžadující pomoc ve výuce z důvodu stanovených diagnóz.
O provoz a čistotu škol se staraly čtyři pracovnice. Stravu
zajišťovaly tři pracovnice. Naše školní jídelna získala certifikát
Zdravá školní jídelna.
I v letošním školním roce se naše škola opět zapojila do
projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Děti dostávají zdarma
ovocné nebo zeleninové svačinky a mléko, které jsou dotovány
Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí. Svačinky
dětem chutnají a jsou zpestřením dětského jídelníčku.
Děti a žáci našich škol se podíleli na projektech, které jsou
dotovány Evropskou unií, v rámci rozvíjení poznatků z přírody,
rozvoje zemědělství v obci a jiné zajímavosti z oblasti přírody.
Vzhledem k tomu, že se naše organizace zaměřuje na ekologické aktivity, jsou tyto akce podnětné pro rozvoj a vzdělávání dětí.
Během školního roku se žáci zapojovali do různých soutěží
v rámci spolupráce povodí Stonávky, kde byli rovněž úspěšní
a vzorně reprezentovali naši školu.
Jako každoročně jsme spolupracovali s místními spolky a Obcí
Ropice.
Ráda bych tímto poděkovala všem rodičům, SRPŠ a Macierzi
Szkolnej za pomoc při organizování akcí škol a finanční podporu.
Obci Ropice bych chtěla poděkovat za umožnění celoročního
provozu školy a celoroční spolupráci při řešení různých provozních problémů, které se v praxi běžně vyskytují jako je např.
sečení trávy kolem škol a hřišti, operativní řešení vzniklých závad,
které se vyskytly během roku.
Paní starostce a předsedkyni kulturní komise paní Szmekové,
panu Revendovi za sportovní komisi. Děkuji za spoluorganizování akcí pro děti.
Letošní školní rok byl poznamenaný vyhlášením nouzového
stavu z důvodu šíření Covid 19.
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Tato výjimečná situace poznamenala celý chod školy, ale i rodiče a děti. Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za velmi
zodpovědný přístup k řešení vyučování dětí v domácích podmínkách distančním způsobem výuky.
Rovněž přijímání nových dětí a žáků do vzdělávacích zařízení
byly ovlivněny mimořádnou situací. Velice mě mrzí, že přes
všechny snahy zlepšováním podmínek pro výchovu a vzdělávání
ropických dětí, jsou stále rodiče, kteří upřednostňují vzdělávání
v jiných školách, které nespadají do obvodu naší obce. V letošním
školním roce 50% rodičů zapsalo děti na jinou než spádovou
školu.
Přeji všem dětem krásné, spokojené a bezstarostné prázdniny,
zaměstnancům organizace přeji, aby během dovolené nabrali
dostatek sil a elánu pro příští školní rok.
Mgr. Bc. Irena Byrtusová

Z życia szkoły
Początek 2020 roku przyniósł wielkie wyzwanie w postaci
nieznanego wirusa, który w krótkim czasie zmienił naszą codzienność. Rozprzestrzenianie wirusa spowodowało zamknięcie
szkół, sklepów, granic oraz dostosowanie się do różnych ograniczeń i zakazów. Na czas nasza szkoła musiała zmierzyć się
z pracą zdalną i nauczaniem domowym. Jakkolwiek ta sytuacja
była dla nas nowa i bardzo skomplikowana i nie ze wszystkimi
uczniami udało nam się prowadzić interaktywne zajęcia online,
naszym dzieciom i rodzicom należą się podziękowania za wzorową współpracę. Chociaż nasi uczniowie z entuzjazmem przyjęli
wiadomość o nieoczekiwanych „wakacjach“, to trzeba przyznać,
że po kilku tygodniach zaczęliśmy do siebie tęsknić. Ucieszyło nas
zatem niezmiernie zapowiedziane przez ministra szkolnictwa
otwarcie szkół pod koniec maja. Mogliśmy dokończyć rozpoczęte
projekty, na których pracowaliśmy od początku marca. W ramach
nauki o przyrodzie piątoklasiści uczyli się o ludzkim organizmie.
Zorganizowaliśmy więc w klasie spotkanie z lekarzem Łucjanem
Ruckim, który opowiedział dzieciom o funkcjonowaniu układu
sercowego. Jakiej wielkości jest serce? O ile szybciej serce bije,
kiedy się boimy, a o ile wolniej, kiedy słodko śpimy? Czy w sercu
może się coś popsuć? Jak zadbać o serce, które jest symbolem
życia? Na takie pytania i wiele innych odpowiadał nasz gość.
Dzieci mogły stetoskopem posłuchać bicia własnego serca, wziąć
do rąk kardiostymulator, kateter czy pobawić się pulsoksymetrem.
Wierzymy, że taka praktyczna lekcja pomogła dzieciom lepiej
zrozumieć doskonałość ludzkiego organizmu. Nasi uczniowie
bardzo lubią zwierzęta i są wrażliwi na to, kiedy dzieje im się
krzywda. W związku z tym postanowiliśmy uczcić w naszej szkole
Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. W danym dniu dzieci przyszły
ubrane w kolorze ulubionego zwierzątka, w ławkach siedziały
więc pandy, pingwiny, pumy, flamingi, chameleon czy papuga.
Zapoznaliśmy się z takimi pojęciami, jak Czerwona księga
gatunków zagrożonych, EEP czy ESB – programami zajmującymi
się hodowlą zwierząt zagrożonych wyginięciem. Dzieci malowały
egzotyczne zwierzęta i rośliny, rozpoznawały odgłosy dzikich
zwierząt, rozwiązywały kwiz o zwierzęcych rekordzistach…
Stwierdziliśmy, że pierwszacy i drugacy wcale nie przelękli się
konkurencji i zagrali ze starszymi kolegami na wysokim poziomie,
okazując wiele wiadomości i spostrzegawczości. Poprzez
organizowanie podobnych projektów chcemy zwrócić uwagę na
potrzebę rozwijania wrażliwości naszych dzieci na piękno
i różnorodność przyrody oraz jej ochronę. Podsumowując
kończący się rok szkolny, chcemy naszym uczniom podziękować
za reprezentację szkoły w różnych konkursach i osiągnięcie
najlepszych wyników, w tym uczniowi piątej klasy Michałowi
Cichemu za zajęcie pierwszego miejsca w finale konkursu
matematycznego „PIKOMAT“. Dziękujemy za wsparcie, słowa
zachęty i konkretną pomoc Rodzicom, Dyrekcji szkoły i PZKO.
Szczególne podziękowania należą się Przedstawicielom gminy za
przygotowanie miłych prezentów dla naszych uczniów z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Wszystkim Czytelnikom życzymy wakacji pełnych słońca
i niezapomnianych przygód.
Lidia Rucka

„Jsem malíř a stavitel… “
Ačkoli jsme se v zimě nedočkali sněhu, naší jistotou zůstal
Bukovec. Od 13. do 17. března se skupinka našich žáků účastnila
lyžařské školy, na kterou nás vozil minibus přímou linkou Ropice
– Bukovec, a to bez zbytečných zastávek a zdržování. Lyžování
jsme si náležitě užili.
V rámci plesové sezóny jsme si zorganizovali „pyžamovou
párty“ a to se vším všudy. Vstupenkou byl náležitý noční společenský úbor. Proběhla módní přehlídka pyžámek, hry, soutěže
a diskotéka.
Na naší umělecké cestě napříč historií jsme opustili středověk
a posunuli se do novověku, kde nás uchvátil mistr Leonardo se
svým vskutku renesančním životem. Inspirovali jsme se jeho
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nápady při tvorbě ponorky, ale i seznámili se s díly jako je „Dáma
s hranostajem“ nebo i samotná „Mona Lisa“, kterou se děti
pokoušely (úspěšně) namalovat. Leonardo by na nás byl hrdý,
kdyby věděl, že jsme složili puzzle (všech 1000 dílků) s jeho
Monou Lisou. Bohužel nám chyběl jeden dílek, ale hlavní je, že
jsme si to užili a něco zajímavého se dozvěděli. Výsledky našeho
společného uměleckého počínání můžete obdivovat ve vestibulu
obecní knihovny. Dalším umělcem na naší cestě byl Giuseppe
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Arcimboldo, který namaloval cyklus portrétů „Čtyři roční
období“. I ten se stal naší inspirací. Z různých druhů ovoce
a zeleniny jsme tvořili jedlou koláž, která nám pak posloužila jako
zdravá svačinka. Vskutku užitkové umění! Pak následoval impresionista Claude Monet a jeho obraz „Lekníny a japonský
můstek“. Dodržovali jsme zásady impresionismu, jako jsou rychlé
tahy štětcem, zachycení okamžiku, něž dojde ke změně světla.
K stejnému tématu „Jsem malíř a stavitel“ jsme stavěli budovy
z pěnových bonbonů a párátek (moc jsme se těšili na demolici…),
z prázdného tubusu od chipsů tvořili Šikmou věž v Pise. Využili
jsme i všechny montážní hry, které máme v družině k dispozici.
K příležitosti MDŽ jsme vytvořili 3D přáníčka, tulipány
z ruliček od toaletních papírů a nejmladší oddělení vlastnoručně
ušilo pro svoje maminky puntíkovaná srdíčka. Všechny nás překvapilo, jak nejmladší žáci umí zručně pracovat s jehlou. Bohužel,
na připravená látková kuřátka již nedošlo, stejně jako na velikonoční výstavku, kterou jsme měli předpřipravenou. Tak snad
příště.
V rámci „Roku plného barev“ jsme se v bílém lednu sněhu
nedočkali, tak jsme si ho udělali svépomocí, a to formou obrázků
a pohyblivých ledních medvídků a polárních lišek. O tom, že
černá není smutná barva jsme se mohli přesvědčit v únoru,
z dřevěných ekologických lžiček jsme tvořili roztomilé netopýrky
a můry, počítali jsme tučňáky s knihou „365 tučňáků“. Žlutý
březen byl plný optimismu z nadcházejícího jara, těšili jsme se na
sluníčko, ušili hvězdy a měsíc na noční obloze a vytvořili
postavičku populárního Mimoně.
Enviromentální výchova je jedním ze základních směrů,
kterým se ve ŠD ubíráme. Naší snahou je co nejvíce myslet na
pravidlo 3R – tedy reduce, reuse, recycle (snižuj, používej znovu,
recykluj). V praxi to znamená např. dojídání obědů, malování na
papír z obou stran, tvoření ze zbytků látek, vypáraných vln,
nejrůznějších krabiček atd. Mnohaletou tradicí má sběr starého
papíru a v tomto školním roce poprvé, a troufnu si říct že
úspěšně, uspořádaný bleší trh. Ve všech těchto ekologických
činnostech chceme pokračovat i v příštím školním roce.
Proto vyhlašujeme prázdninovou výzvu = domácí úkol.
Sbírej, sešlápni a do žlutého pytle ukládej hliníkové plechovky
z různých nápojů. Čím víc, tím líp. Pokračuj ve sběru papíru, ale
pozor na nová pravidla! Nesbírej vlnitou lepenku, karton a krabice. Časopisy, noviny, letáky si připrav do balíčků a převaž
šňůrkou. Není možno odevzdávat v papírových přepravkách.
Jestli chceš recyklovat staré knihy a učebnice, musí být bez
pevného přebalu (desek). Při velkém prázdninovém úklidu nezapomeň, že věci, které ty chceš vyhodit, mohou někomu dalšímu
ještě udělat radost a čekej na termín podzimního blešáku.
Už teď jsou na cestě nové české i polské knížky, stavebnice
a hry zakoupené z projektu EU a MŠMT „Šablony II“.
Těšíme se na Vás po prázdninách a věříme, že bez roušek.
Vychovatelky ŠD

Mateřská škola
Ve školce jsme se s Motýlky a Broučky sešli po vánočních
prázdninách skoro v plném počtu. I v následujících týdnech jsme
se radovali, že se nám v letošním roce vyhnula chřipková
epidemie, děti jsou zdravé a málo chybí. Radost nám ale v březnu
překazila jiná nemoc a provoz mateřské školy musel být přerušen.
Komunikace mezi námi, dětmi a rodiči probíhala prostřednictvím
elektronické pošty. Za všechny učitelky bych chtěla touto cestou
moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě překvapení ke
Dni učitelů. Vážíme si toho, že i v takové nepříznivé situaci si
rodiče našli čas a sestavili prezentaci s obrázky a vzkazy od dětí.
Velmi nás to potěšilo.
I přes to, že jsme v novém roce byli ve školce jen 3 měsíce,
stihli jsme s dětmi několik akcí. Hned na začátku nového roku
nás navštívil kouzelník Aleš s programem Čarování se zvířátky.
Děti s úžasem sledovaly kouzla, pomáhaly s čarováním a dokonce
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se i mezi učitelkami ozývala věta „Jak to jako udělal?”. Na konci
ledna jsme se všichni, i když né kouzlem, proměnili v různé
bytosti, zvířátka, hrdiny a sešli se na Karnevalu. Děti se v krásných
maskách pořádně vydováděly, tančily, soutěžily, hrály hry.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci této
krásné akce. Některé děti z předškolní třídy zvládly i lyžařskou
školičku v Bukovci a všichni Motýlci se jako každý rok učili plavat
na bazéně v Třinci.
Abychom u dětí probouzely zájem o knihy, čtení a zajímavým
způsobem u nich rozvíjely i předčtenářskou gramotnost, využily
jsme pro třídu Broučků nabídky programů Knihovny Třinec.
Děti se při prvním lednovém setkání se slečnou knihovnicí
seznámily hravou formou s knížkou O pejskovi a kočičce.
Podruhé, v únoru, si děti pomocí různých aktivit vedených
knihovnicí rozvíjely poznatky o lidském těle. Celé téma Z čeho
vlastně jsem doprovázely ukázky z knih o lidském těle. Třetí
setkání v březnu se neslo v duchu hmyzího světa. Děti s paní
knihovnicí "prostudovaly" knihu Ó, ó, ó, vajíčko. Na hmyz si děti
i zahrály, tancovaly a všichni jsme si to moc užili. Ve třídě
Motýlků se knihám věnovali trošku jinak. Před odpoledním
odpočinkem chodily dětem do školky číst z knížek maminky.
Jedno březnové odpoledne jsme se s některými rodiči a dětmi
sešli ve školce na semináři Probuďte v dětech čtenáře s paní
Marikou Zadembskou. Paní Zadembská nám představila nejen
spoustu zajímavých knih, ale také nás inspirovala, jak s knihou
a dětmi pracovat.
Od 18. května je mateřská škola znovu otevřená a my máme
radost, že můžeme pokračovat v našich činnostech. I když se nám
kvůli aktuální situaci pozměnila bezpečnostní pravidla, těšíme se,
jak si s dětmi užijeme přicházející léto.
Za mateřskou školu přeji všem hodně zdraví a dobrou náladu.
A protože s úsměvem se všechno zvládá lépe, přikládám pár
perliček našich dětí.
Při povídání o zvířecí rodině... Maminka selátek je bečka.
Maminka telátka je krásnice. Maminka štěněte je pesnice.
Učitelka: "Víte kde se bere vlna?" Chlapeček: "Posekáme
ovečce kožich a z toho je vlna."
"Dneska je venku zakaženo."
Při povídání o lidském těle a svalech.. Učitelka: "Víte, jaký
máme největší sval?" Holčička: "Na dupce." Učitelka: "A věděli
byste, jak se jmenuje?" Chlapeček: "Dupčí kost."
Učitelka: "Děti, víte, kdo je to pan Čapek?" Děti: "To je takový
ten pták, co krade ty věci."
"Jsem Tyranosaurus Rex vegetarián, co žere jeleny."
Blahutová Dagmar

U nas w przedszkolu…
Drugie półrocze rozpoczęliśmy imprezą dla dorosłych –
Balem szkolnym. Zaraz w poniedziałek po balu, odbył się Balik
przebierańców dzieci naszego przedszkola oraz dzieci szkoły
podstawowej w Ropicy. Przebrania dzieci były bardzo ciekawe,
interesujące a pomysły czasami niemożliwe do wykonania, a i tak
się udały.
W lutym przywitaliśmy w przedszkolu nasze babcie,
dziadków, ciocie, rodziców, rodzeństwo, wszystkich, którzy
chętnie przychodzą do nas, z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tym
razem, powitaliśmy ich słowami prosto z serca …Witómy was,
witómy was, pieknie was witómy bo was radzi momy. Dzieci
pokazały występ z tradycjami związanymi z naszym folklorem.
W dalszym ciągu kontynuowaliśmy – Dogterapia. Dzieci,
które bardzo się bały pieska, zrobiły duży postęp. Nawet potrafili
się dotknąć ogona pieska. Przedszkolacy odwiedzali miejscową
bibliotekę.
Niestety sytuacja poszerzenia się epidemii koronawirusa
utrudniła nam działalność naszego przedszkola i z tym związaną
edukację. Przedszkole zostało zamknięte. Smutne były puste sale

przedszkola bez dziecięgo gwaru. W końcu w połowie maja
mogliśmy znowu przywitać dzieci w przedszkolu. Zaraz było
wesoło, pełno ruchu, śmiechu.
Bardzo się cieszymy z udanych zapisów do przedszkola.
Trudniejsze dla nas będzie, przed wakacjami pożegnać naszych
przedszkolaków, którzy pełni niecierpliwości odejdą po wakacjach
do ławek pierwszej klasy Szkoły podstawowej w Ropicy. Życzymy
im dużo sukcesów, ciekawych lekcji, wspaniałych wycieczek,
cudownych przygód. „Nauka to podróż, która trwa przec całe
nasze życie.“
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Na końcu chciałabym podziękować za współpracę przedstawicielom Gminy w Ropicy, pani dyrektor naszej placówki,
przedstawicielom miejscowemu PZKO, oraz naszym kochanym
rodzicom, którzy swym zainteresowaniem dużo nam pomagają,
wpierają i tym poszerzają naszą edukajcę.
Życzymy wspaniałych, radosnych a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Wiele słonecznych dni.

Ropičtí hasiči v době koronavirové

W imieniu całego przedszkola Zuzana Mladá

OBECNÍ KNIHOVNA
- BIBLIOTEKA GMINNA ROPICE
Milí čtenáři ropické knihovny, doposud nečtenáři, obyvatelé
Ropice,
jste očekáváni v knihovně! Nemusíte mít obavy, jsou splněny
všechny zákonné podmínky pro bezpečný provoz knihovny. Připravena je dezinfekce, jediné omezení pro Vás je použití roušky
a dodržení odstupu mezi ostatními čtenáři. A je velice pravděpodobné, že až budete číst tyto řádky, už nic z těchto omezení platit
nebude.
Výběr knih je veliký. V březnu byla dovezena nová várka knih
z třinecké knihovny, tzv. koloběh. Pro ty, kteří nevědí, o co se
jedná, vysvětlím. V naší knihovně se nachází stálý knižní fond
pravidelně doplňovaný za přispění Obce Ropice, a pak jsou to
knihy zapůjčené z Knihovny Třinec na minimálně 6 měsíců, které
po uplynutí této doby jsou odevzdávány zpět a dováženy nové.
Takto je zaručeno, že v naší knihovně jsou stále k dispozici nové
knihy. V březnu byl doplněn i soubor zvukových knih. Také
z nabídky časopisů si určitě vybere každý dle svých zájmů.
Bohužel všechny akce probíhající v knihovně musely být
zrušeny. Nechodí děti školní družiny na pravidelné Čtení nejen
pro prvňáčky, neproběhlo vyhlášení Krále čtenářů za rok 2019,
také tradiční čtení prvňáčků u paní starostky neproběhne, odměny
pro děti končící 1. třídu budou předány zároveň s vysvědčením.
O nových termínech některých zrušených akcí budou čtenáři
informováni prostřednictvím internetových stránek knihovny:
www.naseknihovna.cz/ropice.
V době prázdnin bude knihovna otevřena ve stejném režimu
jako během školního roku, tzn. v pondělí a čtvrtek od 15:00 do
19:00.
Srdečně Vás zvu a přeji krásné, zdravé léto.
Zapraszam również czytelników wypożyczających książki
w języku polskim. Czeka na Was nowy zestaw księgozbioru
wymiennego z trzynieckiej biblioteki, czekają książki dla najmłodszych dzieci polecane przez panie przedszkolanki oraz lektury szkolne. Jest również miesięcznik Zwrot.
Książki zakupione w tym roku będą prezentowane na zebraniach członkowskich PZKO.
Jeszcze wiadomość dla uczniów 1. – 9. klasy. Znane są już
tytuły książek do Konkursu czytelniczego. W czasie wakacji
książki te będą do dyspozycji w bibliotece.
Dzieci z klas 1. - 2. wykonają rysunki na podstawie lektury
książki Dominiki Gałki „Sklep z babciami“, dzieci z klas 3. - 5.
odpowiedzą na jeden zestaw pytań. Mogą wybrać książkę Joanny
Jagiełło „Urodziny” albo Renaty Piątkowskiej „Biuro detektywistyczne Dziurka od klucza”. Jeszcze większy wybór książek mają
uczniowie klas 6. – 9. Proponowane są książki Barbary
Kosmowskiej „Gwiazda z pierwszego piętra”, Zuzanny Orlińskiej
„Z Bożej łaski Jadwiga, król” oraz Małgorzaty Karoliny Piekarskiej
„Dzika”. Zadaniem konkursowym jest napisanie niewielkiego
wypracowania o osobistych wrażeniach, które się nasunęły po lekturze wybranej książki.
Więcej można wyszukać na stronach biblioteki:
www.naseknihovna.cz/ropice.
Wszystkim życzę miłego, zdrowego spędzenia wakacji.
Marie Zientková, knihovnice – bibliotekarka

Přichází období, kdy se sčítají všechny rány, které nám uštědřil
koronavirus. I my jsme dostali několik ran, především v podobě
izolace. Letošní rok měl být, jako každý jiný, plný akcí, soutěží,
táborů, návštěv našich sdružených obcí atp. Avšak místo organizování, schůzí a příprav jsme se přemístili za obrazovky počítačů,
abychom se rozhodli, co je pro nás a občany Ropice bezpečné
a jak nejlépe zúročit naše síly a čas.
Vládní opatření nám znemožnila pořádání událostí jako jsou
hasičský kroužek, stavění máje a její kácení. A nám nezbylo nic
jiného, než přehodnotit situaci a naše možnosti, abychom se
rozhodli, co bude dál. S politováním Vám tedy musíme oznámit,
že letos tábory bohužel nebudou. Také nebudeme letos organizovat hasičskou soutěž a zábavu.
Před námi je tedy relativně volné léto, které však neplánujeme
promarnit ani prolenošit. Volný čas bychom rádi investovali do
úprav prostor hasičské zbrojnice a jejího okolí. Chceme tak připravit celou budovu na oslavu 110. výročí založení sboru a pro
návrat dětí do těchto prostor, aby se zde cítily ještě pohodlněji.
Naši velkou chuť do práce vložíme letos do zbrojnice s nadějí,
že se zde brzo budeme s vámi opět shledávat. Děkujeme všem za
pochopení a případnou podporu. Zároveň vám všem přejeme
pevné zdraví a pohodové prázdniny.
Za Sbor dobrovolných hasičů Ropice Nikola Sikorová

Myslivost v Ropici
Uběhla nějaká doba, kdy Vás naposledy myslivci informovali
o své činnosti. Život mysliveckého spolku se odehrává v několika
rovinách: Péče o zvěř, společenská spolková činnost, lov.
Nejdůležitější je péče o zvěř a té se chci dnes více věnovat.
V našich podmínkách to je snazší, než na horách. Krajina je
protkána lesíky, komplexem Ropického lesa, Balin, Štítku, doprovodných porostů kolem Ropičanky a Vělopolky (bohužel
zdevastovaných nezodpovědným zásahem pracovníka s.p. Lesy
ČR). Jak jsme si zvykli říkat – Lazarovym chrostym, Wawrzeczkovym chrostym, Waniovym chrostym a dalšími komplexy rozptýlené zeleně. Prostor mezi nimi je tvořen loukami a poli, které
skýtají dostatečnou uživnost, zejména pro spárkatou zvěř. Proto
tady máme dostatek srnčí zvěře, ale i zvěře vysoké – jelení a občas
sem zabloudí zvěř daňčí. Velké lány s kukuřicí lákají zvěř černou divoká prasata.
Už ne tak idylické jsou podmínky pro zvěř drobnou. Zajíci se
vyskytují ve stabilním množství cca 60ks na území celé Ropice,
bažanti sice jsou, ale zdaleka jejich počty nedosahují stavů, které
by bylo možno označit jako uspokojivé. Přes několikaletou snahu
vrátit do přírody koroptve, nedaří se to tak, jak bychom si
nejenom my myslivci přáli.
Díky práci našeho předsedy Radka Czernika, byla ropická
honitba vyhlášena jako oblast chovu Koroptve obecné a bylo
v honitbě vypuštěno v posledních čtyřech letech 120 ks koroptví.
Je s tím spojena celá řada povinností, ale to k myslivosti patří.
Úspěšné rozmnožení počtu drobné zvěře vyžaduje na alespoň
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omezenou dobu radikální snížení tzv. škodné zvěře (lišky, jezevci,
kuny, pernatí dravci) a zvěře škodící myslivosti (tak jsou označeni
v zákoně o myslivosti kočky a psi volně se pohybující v honitbě).
Zákon o ochraně přírody zakazuje lov pernatých dravců včetně
krkavců, což musíme respektovat. Psi většinou drobné zvěři neublíží i když občas utečou. Problémem jsou kočky, protože ty jsou
doma mazlíci a za dveřmi šelmy lovící všechno, na co si troufnou.
Malí zajíci, ptáci. Bohužel v některých dvorcích není jenom jedna
kočka a pak je to s mláďaty v nejbližším okolí těžké. Pochopitelně
samostatným škůdcem je prase divoké, které je schopno zlikvidovat veškerá hnízda a mláďata.
Myslivecký spolek má vybudovánu celou řadu krmných zařízení (14 krmelců a 16 zásypu) kde je zvěř přikrmována v době
strádání (zpravidla v zimě) ovsem, pšenicí, dužnatým krmivem,
senem a soli.
Zejména v zimě mohou působit dojmem, že myslivci nekrmí.
Krmelce jsou málo založeny senem. Není to nezájmem myslivců.
Zimy jsou mírné, zvěř nejeví o seno zájem, bere pouze jádro
a sůl. Pokud přituhne, máme dostatek sena pro přikrmování. Pro
Vaší informaci v běžné zimě předložíme zvěři cca 10q ovsa, 8q
pšenice (většinu sezobou ptáci), 30 kg soli. Kromě toho předkládáme zejména spárkaté zvěři medikamenty proti parazitům,
zejména střečkům. Lovem zejména evidentně slabých kusů se
snažíme zlepšovat kondiční kvalitu zvěře.
Při popisování Péče o zvěř musím upozornit a vlastně zaujmout stanovisko k jevu, který se projevuje v posledních letech
a neúměrně graduje v současné době. Jedná se o prostor a klid,
který potřebuje zvěř ke svému životu. Zvěř si zvykne a přizpůsobí
se ohradám s elektrickými ohradníky. Naučí se jim vyhýbat.
A když si Ropici projdete, těch je. Naposledy v přímé návaznost
na Ropický les ohraničený prostor mezi lesem a Ropičankou
o rozloze 24 ha. Plocha, kterou zvěř užívala k pastvení a která celá
desetiletí byla volným prostorem, kde byly produkovány zemědělské produkty, se jim uzavřela. Bez volného pásu. Les, ohradník,
pastvina s dobytkem z Karpentné, ohradník, křídlatka, pruh porostu, Ropičanka. Směrem k Ropici – Rychlostní komunikace, na
ní navazují ohrady s ohradníky pro koně. Na druhé straně lesa
ohrady s ohradníky pro skot. K tomu golfový areál na rozloze cca
100 ha s celodenním pohybem a s chemií přesycenou trávou. Do
toho komunikace 1/11, 1/68, železniční trať. Máme podchyceno
(díky povinnosti odstraňovat sražené kusy dopravními prostředky
zejména srnčí zvěře a zajíců z cest), že ročně zahyne na těchto
komunikacích 27 – 30 ks srnčí zvěře a 10 – 15 zajíců. Loni jsme
byli policií přivoláni také ke sraženému jelenovi. K tomu je
zapotřebí připočítat kusy, které po srážce s dopravními prostředky
neuhynou na místě, ale poodejdou a uhynou v krytu.
Pro život zůstaly zvěři vlastně jenom některá neoplocená pole
a lesíky. Tak tomu doposud bylo. Doposud. Tento zbytek
životního prostoru zvěře, míním tím les, se změnil z prostředí
relativního klidu, kde mohla zvěř hledat kryt k odpočinku, ke
kladení mláďat, ve frekventovanou oblast, kterou dnes obsadili
lidé. Lesem projíždí jezdci na koních všude tam, kde jenom kůň
projde. Nestačí cesty, je využíván kdejaký chodníček a jezdí se
v kteroukoliv denní dobu. Jezdci se alespoň chovají ve většině

případů kultivovaně.
Přijde doba houbařů
a les je křižován od svítání do večera lidmi,
kteří jsou schopni opakovaně prošmejdit kdejakou houštinu. Naštěstí tato doba většinou trvá omezený čas
a začíná zpravidla když
už jsou mláďata samostatnější.
Procházka, nebo
běh lesem je určitě
uklidňující. Se psem
na vodítku jistě nikomu nevadí. Les patří
k našemu životu, odpočinku a načerpání
potřebné síly. Pokud
by však měli lidé špetku respektu k přírodě, drželi by se cest a chovali by se jako v lese.
To, co se však v lese děje v současnosti, kdy se zejména mládež
a s nimi v mnoha případech i dospělí s podporou státu nudí
doma, je nepřijatelné. Les, zóna klidu, se změnil v hřiště pro
skupinu bez respektu k prostředí, ve kterém se rozhodli trávit
přebytek volného času. Kola, jízda v porostech v kteroukoliv
denní dobu, se světly, mimo cesty různě porostem. Svévolné
budování bikrosových tras v porostech, kde žádná cesta není a kde
je jízda na kole porušením Zákona o lesích. Křik, výskání při
projetí těžší přírodní muldy. A aby to nebylo málo, zvukové
nosiče na řídítkách a naplno ryčná hudba.
Před tím už zvěř nemá kam uniknout. Tento prostor patřil jim
a lidem, kteří hledají v lese prostředí pro relaxaci. Nejenom tlak
dostat je z polí, ale tímto chováním i z lesa. Proč o tom hovořím.
K péči o zvěř patří i vytvářet a chránit podmínky pro nerušený
život zvěře. Tak to mimo jiné učíme děti ze škol na přednáškách.
Pokud to pár jedinců, kteří v blízkosti lesa bydlí, nepochopí, bude
muset následovat hledání represivních opatření pro jejich
umravnění. Pokud si dotyční myslí, že nemusí respektovat to, co
většina lidí respektuje, je třeba je na nevhodnost jejich chování
upozornit a pokud to nepomůže, pak nezbývá, než přistoupit ke
krokům nepopulárním. Neradi, ale jak se do lesa volá, tak se z lesa
ozývá. Chci doufat, že upozornění bude stačit.
Zvěř je součástí našeho životního prostoru. Pohled na ně nám
ve většině případů přináší radost a příjemně nám zpestřuje čas
strávený na procházkách. Věřím, že se k nim a jejich přirozenému
životnímu prostoru budeme chovat s respektem minimálně
stejným, jak chceme aby se okolí chovalo k životnímu prostoru
našemu.
Přeji Vám za Ropické myslivce krásné, příjemné léto.
Jan Bazgier

Dům Svatého Josefa

12

Zpravodaj obce Ropice

Nový rok jsme zahájili společným setkáním v rámci mezinárodního přeshraničního projektu Visegrádské kooperace v rámci spolupráce se seniory 2019 - 2020 kde sešli na společném
workshopu naši klienti s klienty vybraných Domovů pro seniory
z Polska a ze Slovenska. Náplní workshopu, který se konal 14. ledna 2020, bylo posezení s lidovou hudbou z Polska. Že jsou si
všechny tři jazyky sobě blízké, bylo vidět na společném zpěvu
českých, polských i slovenských lidových písniček.
V předvečer svátku Sv. Valentýna jsme 13. února 2020 naším
klientům připravili odpolední Valentýnské posezení. K nádherně
vyzdobenému prostoru naší jídelny byla přichystaná Valentýnská
tabule. Srdíčka lásky byla vidět v několika různých variantách
a provedeních. Celou akci odstartoval pan ředitel, který uvítal
všechny přítomné včetně paní majitelky našeho krásného zařízení
a předal slovo pracovnicím sociálního úseku a aktivizace. Všichni
si připili na zdraví, ochutnali cukroví, domácí borůvkový koláč
s kávou či čajem, ovoce a jiné dobroty. Průběh posezení vyplnily
pracovnice čtením různých vtipů a přirovnání a velmi vtipnou
scénkou na téma televizních programů. Ještě, než se naši klienti
pustili do chlebíčků, tak byla losována tombola. Na pomoc s rozdáváním tomboly přispěchal malý kašpárek, totiž vnučka paní
majitelky, Vendulka. Našim seniorům připravila příjemné překvapení a vyvolala spoustu úsměvů na tvářích zúčastněných
klientů. S občerstvením i tombolou jsme nezapomněli ani na
klienty, kteří se setkání nemohli osobně zúčastnit. Nakonec bylo
zjištěno, že v tombole vyhráli úplně všichni a že byla po celé
odpoledne vynikající nálada.

Vzhledem k tomu, že jsme byli dne 3. března 2020 nuceni
uzavřít Domov z důvodu nařízení Vlády ČR kvůli pandemii způsobené koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění
COVID-19, nekonaly se ani žádné společné aktivity v našem
Domově. To ale neznamená, že naši klienti zaháleli. Konaly se individuální aktivity na pokojích, např. předčítání z časopisů a když
počasí dovolilo proběhly i krátké procházky po naší zahradě.
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