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PROČ A JAK TŘÍDIT ODPAD
Odpady dnes produkujeme při většině činností a je potřeba s nimi patřičně nakládat, abychom za chvíli nežili 
na skládkách. Značnou část odpadů, které vyprodukujeme, lze dále, místo uložení na skládku díky vytřídění 
znovu využít (recyklovat). O tom, zda dáme odpadu nový život, rozhodujeme právě my.

Skleněný odpad
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba kontejnery, je důležité roztřídit 
sklo i podle barev. Barevné sklo je do zeleného kontejneru a čiré sklo do bílého kontejneru. Pokud máte kontej-
ner na sklo jen jeden, pak do něj vhazujte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se 
dále třídit. Skleněný odpad se dá díky svým vlastnostem recyklovat do nekonečna.

Plastový odpad
Plastový odpad patří do žlutého kontejneru. Protože plastový odpad v průměrné české popelnici zabírá nejvíce 
místa ze všech odpadů, je nejenom důležité jeho třídění, ale i sešlápnutí či zmačknutí před vyhozením. Spolu s 
pastovým odpadem se třídí i nápojové kartony. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. 

Odpady z nápojových kartonů
Jedná se o krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených 
oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů.

Velkoobjemový odpad
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný 
stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilního sběru. V případě, že v 
určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíme např. rekonstrukci domu, tak 
si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru.

Biologický odpad
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad nebo kuchyní. K tomuto sběru 
se nejčastěji využívají hnědé odvětrávané kontejnery, nebo mobilní sběry, případně je možné je odkládat na 
sběrném dvoře. Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech 
nebo komunitních a obecních kompostárnách.

Naší obci každý rok stoupají neúměrně náklady za komunální odpad.  Za rok 2014 celkové výdaje byly 268 
452 Kč, z toho příjmy z poplatků či jiných plateb od povinných osob byly pouze 161 760 Kč. Dnes platí 
občan poplatek za odpad 350 Kč/osobu. Pokud se všichni nebudeme  snažit snížit komunální odpad např. 
tříděním odpadů, bude obec nucena pro rok 2016 zvýšit poplatky za odpady. I obec Oznice má velký zájem 
udržet tento poplatek, kdy od roku 2015 zavedla pytlový sběr pro občany a tříděný odpad si svážíme sami 
našimi prostředky. Tady by měla být úspora minimálně 25 000Kč /rok.  

Obec Oznice v letošním roce získala dotaci od SFŽP v hodnotě 1 951 300,-Kč kde se budeme podílet pouze 
10% spoluúčasti z rozpočtu obce.
Obec bude pořizovat v letošním roce z této dotace
• lisovací kontejner s vyklápěním nádob
• nádoby na kovy, papír, plasty, nápojové kartony
• kontejner na plasty a papír 
• štěpkovač
Zde vidíme do budoucna také velkou úsporu v odpadovém hospodářství. Např. ušetření na nájmu nádob, které 
dnes platíme, dopravě, která by měla ušetřit obci až 60 000,-Kč/ ročně a likvidace bioodpadu – např. větví z 
které vytvoříme štěpku.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NAŠÍ OBCE
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD, ŽELEZO, PAPÍR, 
NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD BUDOU PŘISTAVENY 
DNE 9. 10. 2015 DO 11. 10. 2015 POD HOSPODOU 

• VELKOOBJEMOVÝ ODPAD  
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný 
stavební odpad atd.

• NEBEZPEČNÝ ODPAD
Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné, mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní 
prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné 
popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí 
chemikálie

•ELEKTROODPAD
Elektro spotřebiče z domácností

Sběr je určen pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem v naší obci.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V NAŠÍ OBCI
Svoz tříděného odpadu se provádí v těchto termínech.
Žluté pytle na plasty  - jednou měsíčně vždy poslední pátek v měsíci
Oranžové pytle – nápojové kartony – jednou za tři měsíce vždy poslední pátek v měsíci
Papír - jednou za tři měsíce vždy poslední pátek v měsíci
Odvoz odpadu probíhá na místech dle domovního odpadu

SKLO – čiré a barevné - jednou za tři měsíce vždy poslední pátek v měsíci.
KOVOVÝ ODPAD - jednou za půl roku na jaře a na podzim
BIOODPAD – dle naplnění kontejneru
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD, NEBEZPEČNÝ ODPAD- jednou za půl roku  na jaře  na podzim
Odvoz odpadu probíhá na sběrných místech (obecním sálem,   u Lípů)

Upozornění:
Tříděný odpad, pokud nemáte možnost skladovat doma, můžete kdykoliv dovézt na sběrné místo pod 
obecní sál, kde to ihned uklidíme a uskladníme. Žádáme, nevozte tříděný odpad jinde. 

 
Čím více naše obec vykáže tříděného odpadu, tím méně zaplatí.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
K datu 30. 7. 2015 končí splatnost poplatků za svoz odpadu.
Žádáme občany,kteří ještě nezaplatili, aby neprodleně uhradili částku hotově na obecním úřadě nebo ban-
kovním převodem. Bankovní účet : 1770472359/0800   v.s. číslo domu.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, pro rok  2015 činí za:
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 by-
dliště z důvodu studia – nutno doložit potvrzením ( pro tyto   občany činí sazba poplatku 200,- Kč)

PLÁNY A REALIZACE VĚTŠÍHO ROZSAHU  
V ROCE 2015  V NAŠÍ OBCI
• Příprava projektové dokumentace pro výstavbu a opravu chodníků + bezúplatný převod pozemků od 

vlastníka, na kterých se chodníky nachází, pro budoucí dotační výzvy.
• Dokončit pohledávku pro prodej plynového potrubí společnosti RWE. 
• Zvýšit rychlost internetu popř. možnost připojení TV u společnosti O2.
• Příprava projektové dokumentace k rekonstrukci antukového hřiště, pro budoucí dotační výzvy.
• Rozšíření obecního vodovodu k hasičskému hřišti.
• Realizace dotace „doplnění a separace svozu odpadů“
• Setkání občanů a probrání problematiky „ kanalizace v naší obci“

Vážení občané,
Všechny informace ohledně dění v naší obci naleznete na webových stránkách www.oznice.cz. Na těchto strán-
kách 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, žádáme občany o  nahlášení na obecním úřadě 
nebo na tel. čísle 571 453 260.

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  

TJ OZNICE
Sportovci se v letošním roce soustředili hlavně na úpravu sportovního areálu. Již v půlce března jsme odstranili 
přerostlé stromy, abychom mohli začít s výměnou starého plotu za nový. Nakonec jsme se rozhodli, že plotovky 
tentokrát nebudou dřevěné, ale z recyklovaných materiálů. Tento materiál se nemusí nijak udržovat, což byla 
pro nás největší výhoda.  Když byl nový plot,během tří týdnů hotový, začali jsme s opravou a nátěrem fasády. 
Toho se chopil Láďa Skýpala ml. S opravou popraskané a oloupané staré fasády jsme mu pomohli, ale nátěr už 
byl v jeho režii. Myslím, že naše sportoviště po těchto úpravách docela prokouklo. Výsledek nakonec můžou 
zhodnotit sami občané, kteří jezdí denně kolem. Tímto bych chtěl poděkovat také obci Oznice, která uvolnila 

část financí, za které jsme mohli nakoupit materiál na tuto opravu. 
Všechno se ale netočilo jen kolem hřiště. V březnu jsme také pořádali sportovní zábavu, na kterou přišlo, pro 
nás rekordních 105 lidí. Jsme rádi a děkujeme tímto všem za podporu, i když víme, že po dvou plesech, jít na 
další podobnou akci je dost náročné. Tentokrát to, ale zachránili hlavně mladí.
V sobotu 11. dubna pořádal oddíl stolního tenisu tradiční turnaj, do kterého se přihlásilo 26 hráčů ze šesti 
oddílů okresu Vsetín. Ve dvouhře zvítězil Michal Bazalka. Ve čtyřhře se nejvíce dařilo dvojici, David a Radek 
Hladilovi z Valašského Mezříčí, která po zásluze zvítězila.
 Další věc, na které se podíleli členové naší TJ a ostatní složky obce, byl začátkem června Dětský den. Ten dopa-
dl opět na výbornou.  Děti byly spokojené a nadšené, protože si díky soutěžím, nebo kolu štěstí, odnesli domů 
nějaké sladkosti a většina i spoustu hraček. 
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dáme je Myslivecké posezení, které se bude konat 12.zaří. Tímto všechny zveme do sportovního areálu na 
Mikulůvku, kde budou speciality jako divočák, zelí a knedlík, svíčková, zvěřinové klobásy srnčí a daňčí guláš.
Celý náš kolektiv je skvělá parta kamarádů, co mají společný zájem o přírodu. Bohužel naše generace 
stárne a nedaří se nám mezi sebe dostat potřebný počet mladých. Je to dáno i tím, že odborné zkoušky pro 
přijetí jsou poměrně náročné. Pokud má ale zájemce jakýkoli kladný vztah k přírodě, vždy se tato překážka 
dá překonat a mladí budou mezi námi vítáni. Není to jen koníček, je to i životní styl, který nás naplňuje 
pocitem, že i malou měrou dokážeme pomoci zvěři, udržet naši honitbu v rovnováze s přírodou a vychovat 
a zamilovat si nejlepší čtyřnohé pomocníky.

SDH OZNICE POŽÁRNÍ SPORT - MLÁDEŽ
 V letošním roce  pro velkou nejen časovou náročnost naší práce s mládeží došlo k rozdělení vedoucích pro 
jednotlivé věkové kategorie. 
Mladší  žáky má na starosti vedoucí Kristýna Dobešová a Danica Šebestová. Jde o tyto děti: Gerža Martin, Hol-
čák Tomáš, Bětuňák Marek, RudoleckáHana,  Skýpala Radek,   Černoch Štěpán, Ramík Jan, Kubíček Michal, 
Kubíček Radim, Potěšilová Vendula,  Trusina Václav,  Skýpalová Michaela, Skýpalová Natálie, Blizňáková Ane-
ta, Vlčková Hana a dále z těch nejmladších Janírek Jan, Skýpalová Nela, Potěšilová Kamila.
O kategorii starších žáků, kde patří borci: Holčák Jakub, Rudolecký Jakub, Riedel Miloslav, Riedelová Eliška, 
Gerža Lukáš, Baletka Adam, Skýpala Vladimír, Holčák Martin, Pončíková Magdaléna, Skýpalová Karolína, 
Bětuňák Tomáš, Trusinová Alena, Vlčková Ivana a Borýsková Denisa se starají vedoucí Přemysl Sousedík, Vla-

/7//6/

Zatím poslední akce, která letos proběhla na antukových kurtech, je ještě čerstvá. Byl to 18. ročník turnaje v 
nohejbalu trojic, OZNICA CAP 2015. Poslední červnovou sobotu přijelo na Oznici 15 amatérských družstev. 
Nejdál to měli nohejbalisté z Trnavy. Ti ale nejeli zbytečně a nakonec celý turnaj vyhráli.  Druhé místo obsadili 
mladíci z Val. Meziříčí s příznačným názvem Mladé maso. Na třetím místě skončil tým Na pohodu ze Vsetína. 
Počasí tentokrát vydrželo, až na jednu  večerní přeháňku, ale naštěstí se dalo po malé chvilce pokračovat, takže 
spokojenost. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu turnaje. 
Do konce roku zbývá ještě nějaký ten čas a my chceme na hřišti uspořádat ještě minimálně jednu akci. Měl by 
to být koncem srpna sportovní den. Bude hlavně pro děti, ale zasportovat si můžou přijít i dospělí. Večer plá-
nujeme posezení u táboráku nebo malou diskotéku. Také chceme obnovit sportovní pátky, kdy jsme se scházeli 
přes léto, skoro každý pátek na volejbal. Mladí si zahráli fotbal, potom jsme to všechno probrali u piva a šlo se 
domů. Vyzkoušíme a uvidíme jaký to bude mít ohlas.
 Ještě bych chtěl připomenout, že hřiště je tu zdarma pro všechny občany Oznice, kteří mají chuť si jít zahrát no-
hejbal, volejbal, tenis nebo fotbal. Jediné co chceme je, aby každý po sobě udělal pořádek. To znamená, zamést 
hřiště, případně posbírat odpadky. Také bych zdůraznil, že na hřišti se každý pohybuje na vlastní nebezpečí a TJ 
nezodpovídá za úrazy osob při sportu a jiné činnosti. Takže i na tohle při pobytu v areálu myslete.
Všem občanům přeji krásnou dovolenou a těm, kteří nikde necestují, hezký zbytek léta.

Jan Herber
předseda TJ Oznice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MIKULŮVKA  
– DLŮHÁ HŮRA
V lednu jsme absolvovali tradiční Myslivecký ples, který se opět vydařil i tím, že byl celý vyprodaný, za to 
všem občanům děkujeme.
V zimních měsících myslivci aktivně přikrmují zvěř, aby byla na jaro v kondici. Letos nám zima přála, že 
nebyly extrémní mrazy a nebylo hodně sněhu. Horší bylo jaro, kde při kladení mláďat byly velké ztráty při 
sečení trávy.
Naše sdružení má v současnosti 17 členů a 3 čestné členy. Sídlo našeho sdružení : Oznice 95. Všichni se 
aktivně zapojují do mnoha brigád na obnovu mysliveckých zařízení. Nelze ani zapomenout, že jako jedna 

ze složek v obci, se aktivně zapojujeme do různých akcí pro občany. Mezi nejznámější patří Dětský den, 
Rozsvícení betlému, již zmiňovaný myslivecký ples, akce pro školky a školy v okolí a nejbližší akce co pořá-
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dimír Skýpala a Tereza  Skýpalová. 
Dorostence a dorostenky – Adama Bartoně, Radima Blizňáka, Karla Flídra, Jana Gáška, Jakuba Holčáka, Vojtu 
Klenku, Daniela Klvaňu, Tomáše Plesníka, Matěje Bechného, Lukáše Geržu, Terezu Skýpalovou a Dominiku 
Klvaňovou, mají na starosti vedoucí Roman Bartoň a Daniel Klvaňa. Zde musíme ale poděkovat za pomoc i 
Markétě Dobešové a René Skýpalovi.
V seznamech dětí jsou i „ cizí „ jména – v kategorii dorostu je to z nutnosti doplnit chybějící členy a v ostatních 
kategoriích chtějí i děti z okolních obcí být členy našich soutěžícch družstev.
Nyní, v polovině srpna, již máme za sebou tu nejdůležitější soutěžní část – celostátní hru Plamen.
Mladší žáci se v ní umístili v obvodovém kole na skvělém 2. místě.
Starší žáci – obvodové kolo 1.místo, okresní kolo 1.místo, krajské kolo nakonec po velkém boji těsně 2. místo.   
Dorostenci jednotlivci – okresní kolo Tereza Skýpalová 2. místo, Adam Baletka 3. místo,  Lukáš Gerža 1. místo. 
Lukáš Gerža postoupil do krajského kola, kde rovněž zvítězil a zajistil si postup na Mistrovství České republiky 
v Praze. Zde obhájil loňský titul a stal se i pro rok 2015 Mistr České republiky v kategorii mladšího dorostu 
jednotlivců.
Dorostenci družstvo – 1. místo okresní kolo, 1. místo krajské kolo – rovněž postup na Mistrovství České re-
publiky v Praze. Zde jsme jako zástupci Zlínského kraje určitě ostudu neudělali a po bezchybných testech, 
vítězství v běhu na 100 m s překážkami, vítězství ve štafetě 4 x 100 m a 9. místě v požárním útoku – celkově 
skvělé 3.místo.

Požární sport - dospělí
Obvodové kolonašeho okrsku se konalo na  Mikulůvce 16.5., kde naše družstvo  mužů nad 35 let zvítězilo 
a družstvo mužů nad 15 let skončilo na 3.místě. Další naší soutěží byla 4.7.2015 opět Mikulůvka, kde opět druž-
stvo veteránů ve velké konkurenci obsadilo skvělé 2.místo a družstvo mužů 9.místo.

Roman Bartoň, sdh Oznice

OZNICKÝ POTOK OZNIČKA
Dne 17. 4. 2015 proběhla v naší obci povodňová prohlídka ve smyslu § 72 zákona č. 254/2001 Sb.,  o vo-
dách a o změně  některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Provádění povodňových 
prohlídek za účelem zjištění, zda na vodních tocích a v záplavových územích nejsou závady, které by 
mohly zvýšit nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky se provádí zpravidla před obdobím jarního tání 
(únor, březen) a po ukončení (průběhu) vyhlášených stupňů povodňové aktivity. Prohlídka se zaměří na 
neporušenost koryta toku erozí, tvorbu překážek z plovoucích předmětů (větve, stromy, trosky), usazování 
naplavenin, čistotu vodoměrných zařízení a jejich přístupnost, průtočnost v  prostoru lávek a mostů. Po-
vodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány dle povodňových plánů.

Prohlídku provedli: 
Za obec Oznice: Martin Gerža
Za správce toku: Tomáš Janovský

Zaměření prohlídky:
Zjištění průtočné kapacity, rozsah naplavenin v korytech vodotečí, překážky zabraňující průtočnosti, zjištění 
stability a poškození břehů, opěrných zdí a koryt toků, zjištění množství náletových dřevin.
Byla provedena prohlídka drobných vodních toků v úsecích,  které  spadají  do  správního území   obce  Oznice :

Oznička: 
1. Č.p.76 v místě není majetkově vypořádaná stavba LČR –potok je katastrován mimo stávající stav.
2. Č.p. 105 v místě – zaústění propustu je poškozené břehové opevnění na levém břehu.
3. Č.p. 105 poškození kamenných stupňů a tato stavba není majetkoprávně vypořádána.

4. Č.p. 106 v místě – nad zaústěním přítoku z levé strany poškozeno břehové zpevnění, v průtočném profilu 
se nachází 2ks vrby .

5. Pod lapačem splavenin poškozené opevnění dřevěného prahu.

Návrh opatření
1. Č.p.76 správce toku prověří  zda byl vyhotoven po stavbě geometrický plán.
2. Č.p 105 oprava je součástí zpracované projektové dokumentace a realizace bude provedena podle finanč-

ních možností investora.
3. Na opravu stupňů je zpracovaná projektová dokumentace, ale realizace bude možná až po geometrickém 

zaměření a majetkoprávním vypořádání.
4. Správce toku zařadí do plánu 2016 zpracování projektové dokumentace na opravu. 
5. Správce toku zařadí do plánu 2016 zpracování projektové dokumentace na opravu. 

Upozornění pro občany !
Správce toku žádá, aby od břehu koryta vodního toku bylo dodrženo min. 6 m ochranného pásma z důvodu 
dostupnosti techniky při  opravách.

PÁR SLOV O KÁCENÍ STROMŮ V OBCI

V listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 189/2013 Sb., o 
ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Podle předešlé vyhl. 189/2013 nemusel majitel zahrady, až do 
nabytí účinnosti vyhlášky č. 222/2014 Sb, dosud žádat o povolení pokácet stromy, které se nacházely na 
jeho zahradě, tj. na pozemku u bytového či rodinného domu v zastavěném území obce, který byl stavebně 
oplocený a nepřístupný veřejnosti. Změnou vyhlášky č. 189/2013 Sb., byl upraven výčet dřevin, k jejichž 
povolení není třeba povolení orgánu ochrany přírody. Dle vyhlášky č. 222/2014 Sb. je možno bez povolení 
kácet jen ovocné stromy za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stro-
mořadí, které rostou na pozemcích v zastavěném území a jsou v katastru nemovitostí evidovány jako druh 
pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 
O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat orgán ochrany přírody (u nás na Obecním 
úřadu), a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů měřeno ve výšce 130 cen-
timetrů. Obvykle ve lhůtě do 30 dnů má orgán ochrany přírody (obecní úřad) povinnost rozhodnout. O 
povolení bude nutné žádat pouze pro vzrostlé neovocné dřeviny. Pokud si nebudete jisti a chcete předejít 
problémům (s úřadem či sousedy apod.) obraťte se raději o informaci na OU. Stromy se mohou porážet v 
období od 1. listopadu do 31. března. 

Formuláře žádostí můžete vyzvednout na obecním úřadě. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích 
mimo les ve smyslu §4 vyhlášky č. 189/2013 Sb. musí vedle obecných náležitostí podání podle správ-
ního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situ-
ační nákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, 
nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li 
žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene 
ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést 
výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění žádosti.

/9//8/
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KULTURA:
U nás na Oznici to opravdu žije, připomeňme si ty nejvýznamnější kulturní události, které se konaly v první 
polovině letošního roku.

Oznica cap
27. 6. se uskutečnil tradiční turnaj v nohejbale Oznica cap, ve kterém soupeřilo 15 družstev. Počasí vyšlo i ne-
vyšlo, nálada byla skvělá, sportovci podali skvělé výkony a všichni se dobře bavili.

Dětský den
6. 6. se uskutečnil již tradičně dětský den, který pořádají místní spolky obce - SDH Oznice, Myslivecké sdru-
žení, MC Ozničánek a TJ Oznice.

Vodácký víkend
Ve dnech 30.-31.5. se na Bystřičce konal vodácký víkend, kde Ozničané nemohli chybět! OÚ Oznice ve spolu-
práci s SDH Oznice zajistili 1 raft a 2 pálavy, na kterých si sjíždění užilo 20 Ozničanů, z toho 5 dětí. Instruktor 
Honza Maršner nejprve vodáky pořádně proškolil na přehradě a pak už se jen při krásném počasí sjíždělo.  

Výšlap na Ondřejník
16. 5. uspořádala TJ Oznice turistický pochod přes pohoří Ondřejník.

/11//10/



Den matek
10.5.2015 se v místním pohostinství uskutečnilo hudební a divadelní představení oznických dětí, věnované 
především maminkám na Den matek, ale samozřejmě nejen jim. Během hodinového programu, kdy nejedné 
mamince nezůstalo oko suché, se vešlo 14 vstupů: recitace básniček, zpívání písniček, hra na klavír, flétny a 
kytary a vrchol dne - divadelní představení O perníkové chaloupce. 
Děti sklidily zaslouženě obrovký aplaus vestoje! 

70. let osvobození
Dne 8. 5. 2015 se občané obcí Oznice, Jarcová, Branky a Poličná sešli u partyzánského bunkru na Oznici, kde 
oslavili 70 let od konce II. světové války. Starosta Oznice Martin Gerža, starosta Jarcové Ing. Ivo Veselý, starosta 
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Branek Mgr. František Svoboda, starosta Poličné Vladimír Místecký, přímý příbuzný padlého partyzána Augus-
tina Bártka, jeho synovec Václav Hýža a předseda Českého svazu bojovníků za svobodu pan Ing. Alois Martinek 
položili před pomník padlého věnec a poté Martin Gerža a Ing. Alois Martinek pronesli proslov. 
Na návštěvníky čekalo pivo, kofola a grilované špekáčky, a to zcela zdarma. Podtrženo a sečteno, na této vyda-
řené akci se sešlo 250 lidí a padl rekord, kdy se do bunkru vešlo 51 osob.

Pálení čarodějnic
Poslední dubnový večer se všechny čarodějnice slétly k Mrnuštíkům. Pěkné počasí, perfektní občerstvení, ská-
kací hrad a místní dj‘s Cochy a Mára udělali nezapomenutelnou a zábavnou první venkovní akci!

Velikonoční tvoření
3. 4. 2015 se malí i velcí velikonočně naladili, a to díky zdobení perníčkových vajíček a pletením tatarů.  
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Noc s Andersenem
27. 3.  se v multifunkčním centru uskutečnila Noc s Andersenem s knížkou Na hradě Bradě.

Sportovní zábava
21. 3.  uspořádala TJ Oznice v sále místního pohostinství sportovní zábavu.

Pískohraní
12. 3. 2015 uspořádalo MC Ozničánek malování pískem aneb pískohraní.

Posezení se seniory
22. 2. 2015 se uskutečnilo posezení se seniory, jehož se zúčastnilo 67 místních občanů. Program zahájily děti 
tanečním a hudebním vystoupením a poté starosta obce přednesl prezentaci o budoucích plánech v obci.

Ocenění občanů 
Dne 21. 2. 2015 proběhlo ocenění občanů, kteří reprezentovali a zviditelnili naši obec na republikové a světové 
úrovni.

Dětský karneval
14. 2. uspořádalo MC Ozničánek ve spolupráci s OÚ tradiční dětský karneval, kterého se zúčastnilo na 170 
návštěvníků.



Hasičský ples
7. 2. uspořádali hasiči tradiční hasičský ples s bohatou tombolou. K tanci a poslechu zahrálo Duo Cadillac.

Myslivecký ples
24. 1. uspořádalo MS Mikulůvka – Dlúhá Húra myslivecký ples. Nechybělo skvělé jídlo ze zvěřiny a bohatá 
tombola. K poslechu a tanci zahrála kapela Skart.
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Tříkrálová sbírka
10. 1. 2015 se na Oznici uskutečnila Tříkrálová sbírka. Celkově chodilo 9 dětí (plus 3 vedoucí) ve 3 skupinách. 
Vybralo se 13 399 Kč, tyto peníze poputují do Charity České republiky - Arcidiecézní charita Olomouc. Druhý 
den šly děti za odměnu do vsetínského kina na pohádku Jak vycvičit draka (organizované Charitou) a poté do 
Pohostinství Pepi na pohár.

 

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V ROCE 2015

Září
• sportovní den pro děti -  TJ

Říjen
• Drakiáda - MC
• Mini guláš fest Oznice - PP
• Veselé dýňování - MC

Listopad
• Pochod broučků  MC, MS, TJ
• Tvoření adventních věnců - M

Prosinec
• Rozsvěcování betléma – OÚ, MS, SDH
• Vítání občánků - OÚ
• Předsilvestrovský pochod na Piškovou – SDH, OÚ
• 31. 12. Večerní silvestrovské setkání – OÚ
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště
skupina tisku a prevence

Velehradská tř. 1217
686 43  Uherské Hradiště

Tel.: +420 974 678 207
GSM: +420 724 189 041
Fax: +420 974 678 906
Email:oruhpis@mvcr.cz

Upozornění pro seniory !!

Podvedli devadesátiletou stařenku
UHERSKOHRADIŠŤSKO: Důvěřivá stařenka předala třicet tisíc korun podvodníkovi.

Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů a podvodníků. Důvodem, proč si pachatelé vybírají právě 
seniory je skutečnost, že jsou to lidé důvěřiví, mnohdy žijí osamoceně, a proto uvítají jakoukoliv 
návštěvu, se kterou si mohou popovídat. Podvodníci si pak vymýšlejí různé legendy, jen aby se 
dostali do přízně seniorů a hlavně k jejich penězům.

O tom, jak byla podvedena falešnou vnučkou, včera policistům vyprávěla devadesátiletá stařenka 
z Uherského Hradiště. Minulý týden ve středu ráno 3. června, jí v bytě zazvonil telefon. Na druhé 
straně se ozval ženský hlas a stařenku oslovil “babičko“. Stařenka myslela, že jí volá vnučka, proto 
se zeptala “to jsi ty, Alenko?“  Žena v telefonu samozřejmě potvrdila své jméno a začala s již 
v mnoha případech omílanou větou: “Babi, chci si koupit auto, na které je teď sleva a potřebuji 
půjčit peníze. Kolik máš?“ V dobré víře jí stařenka řekla, že má u sebe třicet tisíc korun. Žena jí 
odpověděla, že to bude stačit a že asi za hodinu pro peníze přijde její kamarád. Stařenka chtěla 
oproti vydaným penězům nějaký doklad, ale žena ji odbyla tím, že je to dobrý kamarád a doklad 
nemá vystavovat. Navíc ji ujistila, že ještě ten den odpoledne jí peníze vrátí. 
Po nějaké době u bytu stařenky zazvonil muž, kterého vpustila dovnitř. Muž se s ní nijak 
nevybavoval, vzal třicet tisíc korun a z bytu odešel. Důvěřivá stařenka čekala celé odpoledne na to, 
až jí někdo přinese peníze vrátit. To se ale nestalo a s přibývajícími hodinami nabývala 
přesvědčení, že byla podvedena. Poté zavolala své vnučce, která samozřejmě o ničem nevěděla. 
Stařenka ovšem o této záležitosti nikomu neřekla a svěřila se až po týdnu své dceři. Pak se 
rozhodla celou věc oznámit a to zejména z toho důvodu: “aby obdobným způsobem nebyla 
podvedena jiná osoba“. Prozatím neznámému pachateli, který je podezřelý z trestného činu 
podvod a porušování domovní svobody, hrozí až dvouleté vězení.

I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce varují seniory před touto trestnou činností, dochází 
k ní poměrně často. Zabránit jí můžeme pouze tak, že dodržíme základní pravidla bezpečnosti:

- nedůvěřovat cizím lidem
- nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu
- být obezřetný
- při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého, případně volat na linku 158
- nikomu cizímu nepředávat žádné peníze

10.června 2015, por. Bc. Milena Šabatová

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO SENIORY !!! PO UZÁVĚRCE 
Ve dnech 2. - 9. srpna 2015 se konalo 6. Mistrovství světa dorostu v požárním sportu ( 13-18 let ) v Bělorusku 
v Grodnu. Z naší obce reprezentovali ČR Lukáš Gerža, Dominika Klvaňová a Danek Klvaňa. A že reprezentova-
li opravdu skvěle, dokazují výsledky - Lukáš Gerža ve své kategorii mladšího dorostu vybojoval historicky první 
zlatou medaili ve výstupu na cvičnou věž. Danek Klvaňa získal v běhu na 100 metrů s překážkami bronzovou 
medaili, dále zlatou medaili ve štafetě 4 x 100 metrů s překážkami a další zlatou medaili v požárním útoku. Cel-
kově se družstvo dorostu ČR stalo mistry světa a odvezlo si domů zlaté medaile. Dominika Klvaňová společně 
se svým týmem dorostenek vybojovala celkově 4. místo.
Všem našim reprezentantům velmi děkujeme a blahopřejeme ke krásným úspěchům !

VEŘEJNÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI
Po nešťastné události, která se stala v letošním roce v zimě, kdy shořel nový rodinný dům , byla vyhlášena ve-
řejná sbírka , která skončila k 31. 7. 2015. 
Celkem se vybralo 22 599 Kč. Ty byly zaslány postižené rodině.
Tímto, bychom chtěli všem poděkovat.

PO
ZV

Á
N

K
A

 



OZNICKÝ 
ZPRAVODAJ
Aktuální informace pro občany


