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Na úvod bychom chtěli popřát všem našim občanům krásné
a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně
zdraví a osobní pohodu.

PŘEHLED ČLENŮ ZASTUPITELSTVA, VÝBORŮ
A KOMISÍ.

Vyvěšeno elektronicky: Vyvěšeno: 24. 11. 2014 / Sejmuto: 10. 12. 2014

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:

PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ ROZPOČTU JE
MOŽNÉ K NAHLÉDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Martin Gerža
Roman Bartoň
Vlastimil Šimčík
Přemysl Sousedík
Jiří Šebesta
Miroslav Tvrdý
Michal Šebesta
Jan Herber
Petr Hrabovský

PŘÍJMY:		

STAROSTA: Martin Gerža
MÍSTOSTAROSTA: Roman Bartoň , Vlastimil Šimčík
Výbory byly zřízeny a zároveň jejich složení schváleno usnesením obecního zastupitelstva
dne 7. 11. 2014

FINANČNÍ VÝBOR:

předseda - Přemysl Sousedík
členové - Michal Šebesta, Jan Herber
předseda - Jiří Šebesta
členové - Petr Hrabovský, Miroslav Tvrdý

ÚŘEDNÍ HODINY JSOU STANOVENY TAKTO:

pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.

ZÁPIS O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU
PRO ROK 2015
ROZPOČET OBCE OZNICE PRO ROK 2015
BYL NAVRŽEN VE VÝŠI:

Příjmy celkem:
Výdaje:

Výdaje celkem :

4 027 000 Kč

DAŃOVÉ PŘÍJMY:
Daň z přid.hodnoty
Daň z přijmů fyz. osob ze záv.čin
Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ.
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů
Daň z příjmů práv.osob
Daň z nemovitostí
Správní poplatek
Poplatek za likvidaci komun.odpadu
Poplatek ze psů
Odvod loterií

1211
1111
1112
1113
1121
1511
1361
1340
1341
1351

1 640 000,650 000,130 000,70 000,650 000,170 000,1 000,160 000,4 000,12 000,-

VLASTNÍ PŘÍJMY:
Pitná voda
Knihovna
Kultura
Třídění odpadu
Úroky
Nájem byty
Nebytové prostory – školka
Komunální služby
Veřejná zeleň

2310
3314
3319
3725
6310
3612
3613
3639
3745

110 000,1 000,15 000,20 000,2 000,66 000,5 000,30 000,25 000,-

PŘIJATÉ TRANSFÉRY
Neinv. přij. transfery ze SR
Ostatní neinv.přijaté transf.ze SR

4112
4116

74 000,192 000,-

		3 487 000,-

KONTROLNÍ VÝBOR:

Daňové příjmy:
Nedaňové příjmy:
Přijaté dotace:

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem: dne 16. 12. 2014

3 487 000 Kč
274 000 Kč
266 000 Kč

4 027 000 Kč

4 027 000 Kč

4 027 000 Kč

Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce :

Vyvěšeno: 24. 11. 2014 / Sejmuto: 10. 12. 2014
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		274 000,-

VÝDAJE:		
4 027 000,Silnice
2212
884 000,Dotace dopravy
2221
42 000,Pitná voda
2310
110 000,Kanalizace – vzorky
2321
20 000,Knihovna
3314
15 000,Kultura
3319
350 000,Sdělovací prostředky
3349
5 000,Ostatní záležitosti kultury
3399
40 000,-
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Tělovýchovná činnost
Byty
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ost.odpadů (velkoobjem.)
Využívání a zneškodň. kom.odpadu
Veřejná zeleň
Hasiči
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Dotace a příspěvky spolkům
Bezpečnost
Uzemní rozvoj
Krizové řízení
Fin.vypořádání minulých let

3419
3612
3613
3633
3639
3721
3722
3723
3725
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6409
5399
3636
5279
6409

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2015

130 000,50 000,180 000,
40 000,50 000,8 000,200 000,25 000,30 000,110 000,100 000,710 000,770 000,7000,70 000,50 000,3 000,2000,20 000,6 000,-

Vážení spoluobčané
Zastupitelstvo obce Oznice schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Obec Oznice zavádí a vybírá tyto místní poplatky na rok 2015.
1) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Pro rok 2015 se bude vybírat poplatek na
a) dospělou osobu 350 Kč
b) dítě do 15 let 200 Kč
c) dítě od 15 let, přihlášené k trvalému pobytu v obci, které prokazatelně pobývá dlouhodobě
mimo své
bydliště z důvodu studia – nutno doložit potvrzením či čestným prohlášením( pro tyto občany činí sazba
poplatku 200 Kč)
K datu 30. 5. 2015 končí splatnost poplatků za odvoz odpadů.
2) Poplatek za vodu
Pro rok 2015 bylo schváleno vodné 17 Kč za kubík (m3)
3) Poplatek za psa
Pro rok 2015 poplatek za 1. psa 50 Kč a každý další 75 Kč
Platba poplatků (odpad, voda, pes ) pondělí a středa.
Možnost zaplacení přes bankovní účet : 1770472359/0800 v. s. číslo domu.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NAŠÍ OBCE
PROČ TŘÍDIT ODPAD?

Sponzor zpravodaje

Vážení spoluobčané,
Správné třídění odpadů nám zajišťuje čisté a příjemné životní prostředí. Šetří suroviny a energie, reguluje množství odpadu,
které se jinak musí ukládat na skládky,
umožňuje využívání a recyklaci odpadů.
V neposlední řadě šetří finanční prostředky, které obec vynakládá na systém odpadového hospodářství. Správné třídění
obci umožní udržet poplatky za odpady
v únosné výši.
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Stručně řečeno: správné třídění
odpadů se vždy vyplácí!
Odvoz komunálního odpadu za rok 2014
bude činit zhruba cca 250 000 Kč
Z toho příjmy za poplatek pouhých
160 000 Kč.
Vážení občané dle rozdílu jde vidět, že poplatky které se platí nejsou dostatečné.
Jak jsme slíbili, nechceme zdražovat, ale musí každý z Vás pro to něco udělat. Záleží jenom na nás občanech jak
se s touto problematikou popereme.
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Obec Oznice od roku 2015 zavede pro občany s trvalým bydlištěm, pytlový svoz plastů, který budeme
provádět 1x měsíčně. Plast v dnešní domácnosti dělá až 60% odpadu. Pochopitelně pokud bude potřeba
jezdit vícekrát, tak vše se dopiluje v průběhu roku. Pytle si budou moci občané vyzvednout na obecním
úřadě od 2. 1. 2015. První svoz uskutečníme dle počasí na konci ledna. Včas budete informováni na našich
webových stránkách, emailem (ti kteří nám ho již poskytli) nebo rozhlasem.
V budoucnu plánujeme tuto službu rozšířit na svoz papíru a skla.
Čekáme dle zkušeností z jiných obcí, že bychom mohli snížit popř. udržet maximální výši, kterou dnes platíme
za odvoz komunálního odpadu. Zvýší se komfort pro Vás občany a zkrášlíme obec tím, že zredukujeme nádoby
na tříděný odpad v naší obci.
Čím víc odpadu třídíme tím míň zaplatíme.

ROZPIS ODVOZU DOMOVNÍHO ODPADU V ROCE 2015.
Leden - 6., 20.
Únor - 3., 17.
Březen - 3., 17., 31.
Duben - 14., 28.
Květen - 12., 26.
Červen - 9., 23.

Červenec - 7., 21.
Srpen - 4., 18.
Září - 1., 15., 29.
Říjen - 13., 27.
Listopad - 10., 24.
Prosinec - 8., 22.

JAKÁKOLIV ZMĚNA VE SVOZOVÉM PLÁNU
BUDE VČAS OZNÁMENA.

TJ OZNICE
Oddíl stolního tenisu pořádal v sobotu 12. dubna 34. ročník již tradičního turnaje ve stolním tenise. Pro pamětníky: První ročníky se hrály pod názvem „O putovní pohár partyzánské obce Oznice“ Turnaje se zúčastnilo 27
hráčů ze 6 oddílů st. tenisu. V silné konkurenci jednotlivců zvítězil Stanislav Kuběna z Valašského Meziříčí.
Čtyřhru ovládla dvojice otec a syn Hladilovi také z Valašského Meziříčí. Z domácích hráčů se nejvíce dařilo
Radkovi Skýpalovi, který skončil v šestnáctce nejlepších. V regionálním přeboru pokračuje v soutěži družstvo
mužů. Po polovině soutěže je zatím na 8. místě. Na konci roku chce oddíl stolního tenisu uspořádat vánoční
turnaj jednotlivců. Vedoucí oddílu stolního tenisu
Josef Skřidlovský přeje všem členům a příznivcům
v roce 2015 hodně zdraví a úspěchů.
Ostatní členové TJ v roce 2014 také nezaháleli.
Na jaře jsme začali s přípravou zastřešení laviček
u hlavní budovy na hřišti. Pomalu se nám podařilo svépomocí a v rámci možností tuto stavbu
dokončit a natřít. Díky firmě z Val. Meziříčí, která
nám udělala zastřešení jen za cenu materiálu, jsme
ušetřili nemalé prostředky. Věříme, že toto zastřešení využijí nejen sportovci, ale i ostatní spolky
obce při konání různých akcí.
Mezitím jsme pomáhali organizovat, nebo jsme
sami pořádali další akce. Začátkem června jsme
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pomohli obci a ostatním složkám s organizací dětského
dne.
Poslední víkend v červnu nás čekal tradiční nohejbalový turnaj OZNICA CAP 2014. Tentokrát již 17. ročník.
Snažili jsme se opět připravit hřiště tak jako v minulých
letech. Také proto jsme museli nakoupit novou antuku,
které na hřišti stále ubývá. Letošního ročníku se zúčastnilo 11 družstev amatérů. Bylo to méně než v předešlých
letech, ale i tak si to všichni užili a mohli si zahrát více
zápasů ve dvou skupinách systémem „každý s každým“.
Vítězství si odvezlo družstvo ze slovenské Trnavy. Druhé místo obsadili hráči z JUHA Vsetín a na třetím místě
skončilo PKJ Vsetín.
Domácím borcům ve složení Tomáš Skýpala, Radek Skýpala a Jindřich Tyralík se tentokrát nepodařilo postoupit
ze skupiny. Slíbili, že potrénují a příští rok to prý bude
lepší.
Díky absenci dvou družstev z důvodu dovolených, jsme
nemohli uspořádat turnaj v mini kopané v daném termínu. Náhradní termín se už nepodařilo zajistit. Také proto
jsme se rozhodli, že uděláme ještě jednu akci a tou byl
sportovní den. Ten proběhl v polovině října a byli jsme
překvapeni počtem dětí, které si přišly zasoutěžit v běhu
na 60 metrů, ve skoku dalekém a v hodu granátem. Jako
zpestření si mohly vyzkoušet přetahování lanem, hod
oštěpem nebo vrh koulí. O výsledky tentokrát nešlo, přesto byli všichni účastníci spokojeni a odměněni nějakou sladkostí.
Poslední listopadový pátek patřil pochodu broučků s lampiony, který končil na hřišti. Po domluvě s obcí, jsme
dětem připravili občerstvení a nachystali táborák, aby si mohl každý, kdo měl chuť, opéct špekáček. Pro dospělé bylo připraveno také něco na zahřátí. Končilo se krásným ohňostrojem, po kterém se začali rodiče s dětmi
pomalu rozcházet.
V příštím roce chceme kromě nutné údržby budovy a hřiště, opravit lavičky a stoly pod novou střechou. Pokud se nám podaří sehnat dostatečné množství dřeva, chtěli bychom začít s opravou dřevěného plotu u cesty.
Počítáme také s pořádáním všech tradičních turnajů a akcí během léta a podzimu. Máme i další nové nápady
a uvidíme, jestli se nám je podaří uskutečnit. Bez pomoci a podpory ostatních nadšenců, hlavně z řad sportovců
to půjde jen stěží. Myslím, že se letos udělalo zase kus práce a všem těm, kteří nám pomohli, patří velký dík.
Závěrem bych chtěl popřát všem členům a občanům obce krásné prožití vánočních svátků a v Novém roce
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Sportu zdar!
Jan Herber
předseda TJ Oznice

MS MIKULŮVKA - DLŮHÁ HŮRA - OZNICE
MYSLIVOST V PROSINCI
Prosincem vrcholí lovecká sezóna. Myslivci musí zároveň pečovat o zvěř a pomoci jí přežít období nouze tím, že
jí pravidelně předkládají přiměřené množství krmiva. Nejvhodnější je kvalitní luční seno v kombinaci s menším množstvím ovsa nebo kukuřičné siláže. Přikrmování je nejúčinnější prevencí před vznikem škod na zemědělských či lesních kulturách.
Dne 20. 6. 2014 uspořádali myslivci z mysliveckého sdružení Mikulůvka-Dlůhá Hůra Myslivecké dopoledne
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pro děti MŠ a ZŠ Mikulůvka.
Po přivítání na myslivecké chatě na Mikulůvce se
děti rozdělily do skupin a rozešly se na různá stanoviště. První stanoviště bylo na myslivecké chatě, kde se děti dozvěděly něco málo o myslivosti,
prohlédly si trofeje a měly za úkol poznat, o jaké
živočichy jde.
Ti menší vybarvovali zvířátka, které mohou u nás
v lese potkat a dozvěděli se, jakým způsobem mají
pomáhat zvířátkům v zimě. Myslivci si pro děti
připravili krátkou naučnou stezku, na které děti
hledaly trofeje v lese, učily se je poznávat. Osahaly
si kůži z jezevce i z lišky, paroží v lýčí i po vytlučení. Na ukázku zde byla i velká sbírka šišek. Procházkou po lese se dostaly na stanoviště věnované
zbraním. Zde byly nachystány zbraně členů Mysliveckého sdružení Mikulůvka- Dlůhá Hůra. Děti se mohly
podívat jak na kulovnici, brokovnici ale i na kulobrok. Každý si vyzkoušel podívat se přes puškohled a potěžkat
si zbraň.
Asi největší zážitek bylo vystřelení do vzduchu. Po stezce došly ke krmelci, kde pro ně byly nachytané shozy
a obrázky zvěře. Dále vedla trasa kolem zásypu, kde na ně čekali živí bažanti. Skokem přes potůček se dostaly
k chatě a k ohništi, kde si opékaly špekáčky. U chaty na ně také čekali někteří zástupci psích loveckých plemen.
Byli zde zástupci norníků, barvářů a největší podíl byl ohařů. A byly tu i rarity, jako je bloodhound a auvergneský ohař. Děti ze ZŠ a MŠ Mikulůvka se seznámily s využitím lovecky upotřebitelných psů. K dispozici byly i odborné knihy a pomůcky na výcvik loveckých psů. Mohly se podívat na ukázku základních povelů poslušnosti
a aportů. Praktická ukázka hledání i vystavování se všem velmi líbila. Samy děti se zúčastnily cvičení pejska,
schovávaly mu aporty a vodily ho na řemeni. Za podívání stála vajíčka kachny divoké, vajíčka a kuřátko bažanta
obecného. Počasí této akci velmi přálo. Dětem se líbilo a mnohému se naučily.
Místní myslivecké sdružení také pomáhá realizovat další kulturní akce v naší obci, jako např. dětský den, rozsvícení betlému, ples, … .
Priorita pro naše sdružení pro rok 2015, je zvýšit práci s dětmi ze ZŠ Mikulůvka. Již tradičně každý rok se pořádá také kynologická akce ve spolupráci s OMS Vsetín
Martin Gerža – člen MS

SDH OZNICE
Činnost našich žákovských družstev mladých hasičů, dorosteneckého družstva a dorosteneckých
jednotlivců Postupovou sezónu jsme zahájili obvodním kolem hry Plamen, které se konalo v prvním květnovém týdnu v obci Francova Lhota.
Ozničtí starší žáci i mladší žáci tuto soutěž vyhráli
a zajistili si postup do okresního kola.To se konalo 24.května na stadionu v Horní Lidči. Starší žáci
po vyrovnaných výkonech v jednotlivých disciplínách zvítězili a postoupili do krajského kola, mladší žáci skončili celkově na druhém místě.
O den později poměřili své síly v H. Lidči v okresním kole dorostu jednotlivci i družstva. V kategorii družstev
dorostenců jsme zvítězili ve všech disciplinách a poprvé v historii našeho SDH při premiéře v této kategorii se
Oznice stává přeborníkem okresu Vsetín. V kategorii jednotlivců se poprvé soutěžilo podle nových pravidel.
V mladších dorostech zvítězil náš svěřenec Lukáš Gerža, druhé místo obsadil Jakub Holčák a ve středních do-
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rostenkách jsme slavili vítězství Terezy Skýpalové . Ve středním dorostu skončil na třetím místě Damián Volek.
V červnu se konalo krajské kolo v Kroměříži . Družstvu starších žáků chybělo trochu štěstí, ale i tak se umístilo
na hodnotném čtvrtém místě. V kategorii dorosteneckých družstev neměli naši zástupci konkurenci a po vítězství ve všech disciplinách jsme mohli slavit postup na mistrovství republiky. Nové družstvo dorostenců
z Oznice taktéž zvítězilo. Dosáhli jsme také dvou individuálních úspěchů – kdy druhým místem v krajském
kole jednotlivkyň ve středních dorostenkách se blýskla Terezka Skýpalová a velkou radost svým prvním místem
a postupem na republiku nám udělal mladší dorostenec Lukáš Gerža.
Ve dnech 5. až 6. července vyrazili naši svěřenci s početným fanklubem na MČR Dorostu do Brna. První dvě
disciplíny zvládli naši kluci mezi družstvy na jedničku a bylo z toho vítězství v disciplíně běh na 100 m překážek a v testech z požární ochrany. V neděli se už tolik nedařilo, disciplínu 400 m překážek i požární útok
ovlivnilo zranění, ale i tak jsme se mohli radovat z celkového šestého místa. A proto Danielu Klvaňovi, Radimu
Blizňákovi, Adamu Bartoňovi, Honzovi Bartoňovi, Radku Ježovi, René Skýpalovi, Michalu Lejskovi, Honzovi
Gaškovi a jejich trenérům Danielu Klvaňovi staršímu a Romanovi Bartoňovi patří za velký kus práce a vzornou
reprezentaci naší obce velký dík. V honbě za historicky prvním titulem mistra ČR dorostu v požárním sportu
jsme nakonec slavili. A to díky titulu mistra ČR v kategorii mladšího dorostu o který se postaral Lukáš Gerža.
Po testech bez jediné chyby ovládl Lukáš běh na 100 m překážek, v dvojboji skončil třetí. A velká skupina skvělých oznických fanoušků se mohla radovat z pohledu na našeho reprezentanta na stupni nejvyšším, kterému
se houpaly na krku tři medajle. Luky díky. Mistrovství se zúčastnila i Dominika Klvaňová, která byla členkou
spřáteleného družstva dorostenek Jarcové, kterému svými výkony pomohla k celkovému čtvrtému místu a třetímu místu v disciplíně běh na 400 m překážek.
Další velkou akcí, kterou je třeba připomenout je mistrovství světa dorostu a juniorů, které se konalo poprvé
v historii ve Svitavách v České republice. Českou republiku reprezentovali z našeho sboru Adam Bartoň , Daniel
Klvaňa, Radim Blizňak, Lukáš Gerža v dorostencích a v dorostenkách Dominika Klvaňová. V dorostencích se
stal Daniel Klvaňa druhým vicemistrem světa v běhu na 100 m překážek a stal se i mistrem světa ve světovém
rekordu v běhu na 400 m překážek. Ve družstvech skončila Česká republika čtvrtá, kde naši kluci byli platnými
členy družstva. Dominika Klvaňová se stala mistryní světa dorostenek ve družstvech a dosáhla i skvělých výsledků v jednotlivých disciplinách.
V letošním ročníku OL MH Vsetín v 10 kláních v disciplínách – požární útok a štafeta dvojic, si poměřilo síly
19 starších družstev žáků a 15 mladších.
Mladší žáci vstupovali do sezóny s jediným cílem - v okresní lize skončit do třetího místa a postoupit na soutěž
o pohár ředitelky HZS Zlínského kraje. Po vítězstvích v pohárových soutěžích ve Veselé, Střelné, druhém místě
v Jarcové a třetích místech ve Valašské Polance, Němeticích a Dolní Bečvě úkol splnili a skončili na celkovém
třetím místě. Starší žáci zaznamenali v lize vítězství v Jarcové a třetí místa na Bystřičce, Valašské Polance, Veselé
a Dolní Bečvě a nakonec jim patřilo čtvrté místo.
V červenci jsme se zúčastnili soutěže v běhu na 60m překážek v Huslenkách. V kategorii minipřípravka skončila Amálie Sousedíková na 1. místě a Josef Sousedík na 7. místě, kategorii přípravka Radek Skýpala 1. místo,
v mladší žácích Vojta Motalík 1. místo, Martin Gerža 2. místo, Tomáš Bětuňák 9. Místo, v mladších žákyních
Karolína Skýpalová 5. místo, Aneta Blizňáková 8. místo. V kategorii starší žáci Damián Volek 7. místo.
V měsíci srpnu jsme opět připravili osmý ročník soutěže v běhu na 60m překážek mladých hasičů „OZNICKÁ
60“. Již podruhé jsme začínali odpoledne a soutěž byla ukončena za umělého osvětlení. Výsledky Minipřípravka - 3.místo Amálie Sousedíková , 9.místo Nela Skýpalová , 12. místo Josef Sousedík, 13. místo Tomáš Skýpala,
Kategorie přípravka zvítězil Tomáš Holčák před druhým Radkem Skýpalou, Ludmila Sousedíková 6. místo
a Michaela Motalíková 9. místo, Michaela Skýpalová 13. místo, Karolína Kamasová 17. místo, Michal Kubíček
19. místo, Tadeáš Kamas 24. místo, Vendula Potěšilová 26. místo. Kategorie mladší žákyně Karolína Skýpalová
1. místo, Natálie Skýpalová 6. místo, Aneta Blizňáková 11. místo. V kategorii mladší žáci zvítězil Vojta Motalík,
Martin Gerža 3. místo , Martin Holčák 5. místo, Tomáš Bětuňák 10. místo. Starší žáci 2.místo Daniel Klvaňa,
Jakub Holčák 11., Lukáš Gerža 12., Vladimír Skýpala 16., Adam Baletka 19., Jakub Rudolecký 24., Matěj Fuček
27. Starší žákyně ovládla Dominika Klvaňová, Tereza Skýpalová 5. místo.
Na konci srpna se konal v prostorách multifunkčního centra Oznice mini tábor. Děti si ověřily svou statečnost
na stezce odvahy, bavily se spoustou her, zúčastnily se i sportovního odpoledne na antukovém hřišti, pořádaného místním TJ Oznice. O jejich hladová bříška se vzorně postaraly jejich maminky. Pobyt se vydařil, tak zase
za rok.
Další šedesátkovou soutěží byl Olomoucký drak. V mladších žácích zvítězil martin Gerža, druhý skončil Vojta
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Motalík, na pátém místě Martin Holčák. Ve starších žákyních potvrdila své kvality Tereza Skýpalová svým 5.
místem. Ve starších žácích zabodoval pátým místem Lukáš Gerža.
Třetí zářijovou neděli se v Bojkovicích se utkaly družstva mladých hasičů obou kategorií z celého Zlínského
kraje o putovní Pohár ředitelky HZS Zlínského kraje ve dvou disciplínách. Štafetu dvojic zvládli naši mladší žáci
v druhém nejlepším čase. V útoku se tolik nedařilo, bylo z toho 6. místo a v součtu celkové páté místo. Starší
žáci skončili ve štafetě dvojic třetí a v útoku na sedmém místě a celkově taktéž pátí.
Nový ročník hry PLAMEN 2014/2015 se konal v Lešné. Naše družstva potvrdila, že branný závod nám svědčí.
Hlídka mladších vítězí, druhá končí na 13. místě. Starších hlídka žáků také první, druhá hlídka celkově šesté
místo.
V říjnu jsme se zúčastnili další soutěže jednotlivců v běhu na 60m překážek – Šumperský soptík. Nejlépe se dařilo v kategorii mladších žáků Martinu Geržovi, který vítězí, na desátém místě končí Tomáš Holčák. Ve starších
žácích Lukáš Gerža obsadil 6. místo. Skvěle si vedli mladší žáci ve družstvech, kde skončili celkově třetí.
Po podzimním výběru do dorostenecké reprezentace ČR v požárním sportu pro rok 2015 máme zastoupení
těchto členů: Lukáš Gerža, Daniel Klvaňa, Adam Bartoň a Dominika Klvaňová. Budeme všem držet pěsti ať se
probijí na mistroství v příštím roce. Aby tomu tak bylo, věnovali se tito zástupci našeho sboru běhu na 100 m
překážek a to v seriálu soutěží Českého poháru Rebel 2014, kde Lukáš Gerža ve své kategorii mladšího dorostu
zvítězil. Střední dorost byl plně v naší režii, Daniel Klvaňa vítězí před druhým Radimem Blizňákem a třetím
Adamem Bartoněm. Dominika Klvaňová v dorostenkách také první místo.. V BIG SHOCK! 2014 Moravských
hasičských stovek se můžeme opět pochlubit, mladší dorost 1. místo Lukáš Gerža, střední dorost Daniel Klvaňa
první místo, Radim Blizňák druhé místo, ve středních dorostenkách Dominika Klvaňová třetí místo.
Poslední oblastí, kde se naši mladí hasiči prosadili byl Český halový pohár v běhu na 60 m překážek, který
tvořily tři soutěže a to, Ostravsko-beskydské šedesátky, Jablonecké šedesátkování a Memoriál Marty Habadové
v Praze. Nejvíce se dařilo Martinu Holčákovi, který po dvou prvních místech a jednom pátém místě se stal celkovým vítězem mladších žáků. Na bodovaném 20. místě v této kategorii se umístil Martin Gerža, dále 22. Vojta
Motalík a 39. Tomáš Holčák z 208 zúčastněných. V mladších žákyních Karolína Skýpalová skončila celkově 12
z 121 zúčastněných závodnic. Starší žáci Adam Bartoň 14. a Lukáš Gerža 16. z 243 závodníků.
Za práci s mládeží patří poděkovat vedoucím mladších a starších žáků Kristýně a Markétě Dobešovým a Danici Šebestové, dorostenců Danielu Klvaňovi, Romanu Bartoňovi a všem rodičům, rodinným příslušníkům,
rozsáhlému fanklubu a sponzorům, obci Oznici, občanům obce Oznice, prostě všem, kteří se podílejí na našich
úspěších. Děkujeme, Přemysl Sousedík vedoucí kolektivu mladých hasičů Oznice.

DALŠÍ INFORMACE SDH OZNICE
 Na začátku krátkého přehledu naší letošní činnosti se musíme vrátit před vánoční svátky 2013, kdy někteří
naši členové za výrazné úspěchy ve sportovní činnosti z v roce 2013 získali ocenění obce Oznice. Z celé akce
níže několik fotografií.

 Po výroční valné hromadě konané 10.1.2014 byl naší další pořádanou akcí hasičský ples. Sešli jsme se 1.února
v místním pohostinství, k tanci a poslechu nám zahrálo Duo Cadillac. Ples zahájili společně s manželi Dohnálkovými žáci jejich tanečního kurzu – manželé Bartoňovi, Geržovi a Šebestovi. Vše se podařilo a všem odvážným tanečníkům a hlavně manželům Dohnálkovým velmi děkujeme. Pro všeobecnou spokojenost s hudbou,
jsme si Duo Cadillac pozvali na ples i v roce 2015 ( 7. února ).
 Jako členové MAS Střední Vsetínsko ( všechny informace na www.masstrednivsetinsko.cz ) jsme si s finančním přispěním Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova vzali organizačně na starost 3.května
- Pálení čarodějnic. Pro nepřízeň počasí se akce konala nakonec před obecním úřadem a v hasičárně. Původní
místo – horní konec obce U Mrnuštíků nás, pokud počasí dovolí, uvítá příští rok.
 V sobotu 31. 5. 2014 jsme se společně s ostatními spolky pod záštitou obce podíleli na uspořádání dětského
dne. Tradiční akce se určitě povedla.
 7.června jsme v našlapané soutěžní sezóně našli volnou sobotu a opět uspořádali zájezd autobusem , tentokrát
na Vranovskou přehradu s hodinovou plavbou lodí, prohlídkou hradu Bítov a pěší procházkou na rozhlednu
Rumburak. Navštívili jsme rovněž muzeum železné opony v osadě Čížov. Počasí vyšlo a celý zájezd ukončila
večeře na Oznici u Pepče.
 Protože se našim dětem velmi dařilo ve sportovní činnosti – účast na Mistroství České Republiky v dorostu v Brně a na Mistrovství světa
dorostu ve Svitavách, velký počet našich členů
odjel fandit na obě tyto akce. Do Brna jsme si
společně s družstvem z Jarcové pronajali autobus, do Svitav jsme se vydali automobily.
Na obou akcích byla účast našich fandů nepřehlédnutelná a sklidili jsme pochvalu od pořadatelů. V Brně rovněž pořadatelé kvitovali záměr
našeho družstva dorostenců soutěžit pro naši
nejstarší hasičku – paní Novosadovou, která jako
zkušená závodnice dovedla vždy úspěchy našich
družstev ocenit a která se již pro svůj zhoršený
zdravotní stav nemohla na soutěž přijet podívat.
Bohužel paní Jarmila Novosadová 9.srpna zemřela ve věku 88 let. Do našeho sboru vstoupila 6.4.1952,
byla jeho starostou a na svém kontě má řadu ocenění – Čestné uznání OSH-MSH, Stužka za věrnost 30 let,
medaile Za příkladnou práci, medaile Za mimořádné zásluhy, medaile Za věrnost, Odznak sv. Floriána,
Medaile sv. Floriána, Stužka za věrnost 60 let.
Čest její památce!
 26. 7. jsme na školkové zahradě uspořádali diskotéku s názvem Červencová noc s DJ Vaňkem. Na této akci nás
provázelo špatné počasí, přesto se akce zúčastnilo přibližně 90 lidí.
 V sobotu 6. 12. jsme při rozsvícení vánočního betléma měli na starosti prodej svařeného vína, punče a ostatních osvěžujících nápojů.
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 V sobotu 27. prosince 2014 vás srdečně zveme na předsilvestrovský výšlap. Z toho posledního v roce 2013 jsou níže trochu neobvyklé fotografie, ale i předsilvestrovský výšlap se může
nakonec zvrhnout ve velkou „ líbačku „.

KULTURA
Obecní úřad Oznice srdečně zve na tradiční

PŘEDSILVESTROVSKÝ
VÝŠLAP NA PIŠKOVOU

IV. ročník se koná 27. 12. 2014. Sraz před obecním úřadem v 10.15 hod.
Vycházíme v 10.30 hod , špekáčky a chleba pro všechny účastníky zdarma.
Vzorky slivovice a dobrou náladu s sebou.
 Dne 25.12. 2014 v 9.15 odjezd autobusem do kostela do Branek
 Dne 31. 12. 2014 od 19 hod před obecním úřadem se uskuteční již tradiční večerní silvestrovské setkání, které
ukončíme ohňostrojem.

Vážení občané
Ani jsme se nenadáli a už za chvíli začíná plesová sezóna.

Dne 24. 1.2015 se pořádá v místním pohostinství Myslivecký ples
Dne 7. 2.2015 se pořádá v místním pohostinství Hasičský ples
Všichni, kdo mají chuť se bavit , tančit a nebo jen tak posedět jsou zváni!

Všem občanům přejeme v klidu a pohodě prožité vánoční svátky a do nového
roku jen to nejlepší!
za sdh Roman Bartoň, náměstek starosty
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KULTURNÍ PLÁN AKCÍ NA ROK 2015
LEDEN

• Vycházka do lesa za zvířátky – MS, MC

• 9. 1. Valná hromada SDH

• Oznica cap - TJ

• 24. 1. Myslivecký ples – MS

ČERVENEC

• Oznická stopa, oznický fičák – TJ
• Udělování cen za předchozí rok – OÚ

ÚNOR

Vážení občané
Nákladní vozidlo (12t) - v květnu letošního roku se povedlo realizovat projekt na svoz bioodpadů v naší obci.
Díky tomu jsme získali dotaci, za kterou jsme pořídili nákladní vozidlo s hákem a jeřábem + 5 kontejnerů. Toto
vozidlo, které už naši občané půl roku využívají, je velkým přínosem a jsme rádi, že tuto službu za zvýhodněných podmínek pro naše občany, kteří mají v naší obci trvalé bydliště, můžeme poskytnout.
Bližší informace o pronájmu Vám rádi sdělíme na obecním úřadě.

• Ukončení školního roku a zahájení prázdnin - MC
• Nohejbalový turnaj Ozničánek - TJ , OÚ
• Oznický kopec – SDH

• 7. 2. Hasičský ples - SDH
• Dětský karneval - OÚ

SRPEN

• Posezení se seniory - OÚ

• Ukončení prázdnin, sportovní den - TJ

BŘEZEN

ŘÍJEN

• Sportovní zábava - TJ

• Drakiáda - MC

• Noc s Andersenem - OK

• Mini guláš fest Oznice - PP

DUBEN
• Velikonoční tvoření - MC

KVĚTEN
• Pálení čarodějnic – SDH, OÚ
• Den matek - MC

• Veselé dýňování - MC

LISTOPAD
• Pochod broučků, Zamykání lesa – MC, MS, TJ
• Vycházka do lesa za zvířátky – MS, MC
• Tvoření adventních věnců - M

• Výšlap k partyzánskému bunkru – OÚ

PROSINEC

SDH – Sbor dobrovolných hasičů

• Rozsvěcování betléma – OÚ, MS, SDH

TJ – Tělovýchovná jednota

• Vítání občánků - OÚ

MS – Myslivecké sdružení

• Předsilvestrovský pochod na Piškovou – SDH, OÚ

 Traktor – možnost využití obecního traktoru p. Miroslav Tvrdý tel: 737870033

OÚ – Obecní úřad

• 31. 12. Večerní silvestrovské setkání – OÚ

 Kadeřnictví p. Kubjátová – tel: 605039628 1x měsíčně v multifunkčním centru

MC – mateřské centrum
PP- Pohostinství u Pepi
OK – Obecní Knihovna
Mnoho akcí je závislé na počasí, proto se některé akce
nemusí uskutečnit, vše najdete včas na našich webových stránkách www.oznice.cz

ČERVEN
• Dětský den – OÚ, MS, MC, TJ, SDH
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 Kosmetika p.Hlaváčová – tel: 605895808 1x měsíčně v multifunkčním centru
 Kostel - dle domluvy odvoz a přívoz občanů do kostela na nedělní mše p. Hradilová
 Králičí kůže – odvoz králičích kůží 1x měsíčně p. Bartoň tel: 732147457
 Krmivo - dovoz krmiva ( granule, pšenice, oves, ječmen ) p. Bartoň tel: 732147457

PLÁN NA ROK 2015:
V roce 2015 bychom chtěli zrealizovat, pokud bude zájem, 1x měsíčně odvoz seniorů k praktickému lékaři na
vyzvednutí léků. Ale to bude jeden s bodů jednání, který bychom chtěli probrat se seniory na setkání seniorů,
které plánujeme v únoru.
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PLÁNY DO BUDOUCNA
 Informovanost občanů - webové stránky, email, obecní zpravodaj, rozhlas, v dolní části obce a na Crhové
vybudovat informační vývěsky.
 Oprava staré části budovy školky - rekonstrukce budovy – byty, zařízení pro seniory atd…
 Opravy chodníků.
 Založení nového sdružení mateřské centrum Ozničánek
 Zlepšit využití odpadového hospodářství - Zavést pytlový svoz tříděných odpadů, zredukovat nádoby v
obci na tříděný odpad
 Využití obecních pozemků - výsadba ovocného sadu.
 Dokončit a zrealizovat prodej plynového potrubí společnosti RWE
 Zvýšit rychlost internetu popř. možnost připojení TV

Vážení občané,
Všechny informace ohledně dění v naší obci naleznete na webových stránkách
www.oznice.cz. Na těchto stránkách si můžete zaregistrovat Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám budeme zasílat aktuality a informace. Najdete nás také na
facebooku jako Oznice – zpravodajství.
Při poruchách veřejného osvětlení, nebo obecního rozhlasu,Vás žádáme o nahlášení na obecním úřadě
Oznice nebo na tel. čísle 571 45 32 60.
Na závěr Případné připomínky , dotazy, nebo návrhy můžete zaslat na email ObecOznice@seznam.cz .
a nebo osobně na obecním úřadě Oznice.
Děkujeme za podporu - Martin Gerža – starosta a zastupitelé obce
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