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OBEC OZNICE BUDE MÍT SVŮJ VLASTNÍ ZNAK
Vážení občané,
obci Oznici chybí znak, kterým bychom se mohli prezentovat a historicky zapsat do dějin této obce.
Právě vy budete ti, kteří mohou rozhodnou, jaký znak bude obec mít. Nechali jsme udělat několik návrhů heraldiky – znaku. Komu není lhostejné, jaký znak naše obec bude užívat, žádám Vás, abyste se přihlásili na naše
stránky www.oznice.cz a vybrali znak, který se právě Vám nejvíce líbí. Heraldiku pro nás vypracovala firma
Velebný&Fam, kteří čerpali z historie naší obce.
a)
b)
c)

Zdůvodnění

Při tvorbě se vycházelo z následujících skutečností:
Z historické pečeti, na které je zobrazena
trojúhelníková radlice a krojidlo.
V dolní části pečeti je stylizované trojvrší – umístění obce v kopcovité krajině.
Historická řemesla spojená s výrobou ze dřeva (trakaře, saně, apod.).
Naše zvonice je zvláštní a neobvyklá tím, že má dva zvony, a proto dva zvony ve znaku.
Trojúhelník může poukazovat i na symboliku Arcibiskupství olomouckého – stříbrné špice v červeném poli.
Modrá barva symbolizuje potok Ozničku.

PLÁNY A REALIZACE VĚTŠÍHO ROZSAHU
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.
■ Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci antukového hřiště.
■ Rozšíření obecního vodovodu k hasičskému hřišti a vybudování hasičského hřiště.
■ Podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu oken v bývalé budově školky.
■ Vypracování studie a následné setkání občanů a prodiskutování problematiky „kanalizace v naší obci“.
■ Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 1. podlaží v bývalé budově školky.
■ Rekonstrukce obecního bytu v přízemí v bývalé budově školky.
■ Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací.
■ Podání žádosti o dotaci na revitalizaci dětského hřiště.

ROZPOČET PRO ROK 2016
Daňové příjmy :
3 898 000 Kč
Nedaňové příjmy :
381 000 Kč
Přijaté dotace :
186 000 Kč
Příjmy celkem :
4 465 000 Kč
Výdaje:
Výdaje celkem :

4 465 000 Kč
4 465 000 Kč
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PŘÍJMY:		
DAŃOVÉ PŘÍJMY:
Daň z přid.hodnoty
1211
Daň z přijmů fyz. osob ze záv.čin.
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ.
1112
Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů
1113
Daň z příjmů práv.osob
1121
Daň z nemovitostí
1511
Správní poplatek
1361
Poplatek za likvidaci komun.odpadu
1340
Poplatek ze psů
1341
Odvod loterií
1351
			
VLASTNÍ PŘÍJMY:
Pitná voda
2310
Knihovna
3314
Kultura
3319
Třídění odpadu
3725
Úroky
6310
Nájem byty
3612
Nebytové prostory – školka
3613
Komunální služby
3639
Veřejná zeleň
3745
Sběr a svoz kom.odpadů
3722
Převody vl. fondům (účet vody)
6330
			
PŘIJATÉ TRANSFÉRY
Neinv. přij. transfery ze SR
4112
Ostatní neinv.přijaté transf.ze SR
4116
			

4 465 000 Kč

1 750 000 Kč
700 000 Kč
190 000 Kč
90 000 Kč
800 000 Kč
190 000 Kč
1 000 Kč
160 000 Kč
5 000 Kč
12 000 Kč
3 898 000 Kč
110 000 Kč
1 000 Kč
25 000 Kč
40 000 Kč
1 000 Kč
120 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
30 000 Kč
2 000 Kč
50 000 Kč
381 000 Kč
74 000 Kč
112 000 Kč
186 000 Kč

VÝDAJE:		
4 465 000 Kč
Silnice
2212
851 000 Kč
Dotace dopravy
2221
45 000 Kč
Pitná voda
2310
300 000 Kč
Kanalizace – vzorky
2321
8 000 Kč
Knihovna
3314
20 000 Kč
Kultura
3319
100 000 Kč
Sdělovací prostředky
3349
10 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury
3399
85 000 Kč
Tělovýchovná činnost
3419
20 000 Kč
Ostatní zájm. činnost
3429
35 000 Kč
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Byty
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby

3612
3613
3633
3639

250 000 Kč
200 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč

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
Převody vl. fondům
Ostatní činnosti (mikroreg, OSA, charita, aj.)
Bezpečnost
Uzemní rozvoj
Krizové řízení

3721
3722
3723
3725
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6409
5399
3636
5279

15 000 Kč
220 000 Kč
45 000 Kč
48 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
850 000 Kč
770 000 Kč
5 000 Kč
80 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč
20 000 Kč

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2016
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Oznice schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Obec Oznice zavádí a vybírá tyto místní poplatky na rok 2016:
1) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Pro rok 2016 se bude vybírat následující poplatek:
a) dospělá osoba 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 31. 7. 2016 končí splatnost poplatků za odvoz odpadů.
2) Poplatek za vodu
Pro rok 2016 bylo schváleno vodné 17 Kč/1 m3
Poplatky za vodu žádáme zaplatit vždy po zapsání a kontrole vodoměrů našimi pracovníky, a to nejpozději do
měsíce po zapsání.
3) Poplatek za psa
Poplatek za 1. psa 50 Kč a každý další 75 Kč

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V NAŠÍ OBCI

Platba poplatků (odpad, voda, pes) pondělí a středa.
Možnost zaplacení přes bankovní účet: 1770472359/0800, v.s. číslo domu.

Již delší dobu se zabýváme problematikou odpadového hospodářství v naší obci. Každoročně v tomto směru
vypočítáme, kolik naše obec musí vyčlenit ze svého rozpočtu finančních prostředků na pokrytí ztráty, která by
mohla být použita na úplně jiné potřebnější účely a akce, které naše obec ze svého rozpočtu financuje. Pro rok
2015 je ztráta 54 000 Kč. V roce 2014 to bylo cca 90 000 Kč.

SLUŽBY PRO OBČANY OZNICE

Aby obec snížila náklady, zavedla v tomto roce sběr plastů ve žlutých pytlech přímo od občanů, rozšířila nádoby na tříděný odpad - textil, papír, nápojové kartony. 3x ročně zajistila svoz železa, 2x ročně objemný odpad,
elektroodpad a nebezpečný odpad. Nakoupila nástavbu na nákladní vozidlo pro svoz tříděného odpadu, který
si už od začátku roku vozíme sami.

■ nákladní vozidlo 12t
■ traktor Zetor
■ štěpkovač - nabízíme štěpkování ovocných dřevin

Také jsme zrušili 110 l nádoby na odpad v zastávkách, protože někteří občané si tyto veřejné místa pletli se
sběrným dvorem odpadů.
I tak všechny tyto opatření nestačí, aby pokryly náklady spojené s odpadovým hospodářstvím. Pro rok 2016
obec i přes ztrátu nebude zvyšovat poplatek za odpady.
Chceme poděkovat těm občanům, kteří tuto problematiku berou vážně, není jim lhostejná obec Oznice, pravidelně třídí odpad, a tím pomáhají snižovat náklady obce.
Vážení občané, pokud vznikne na vašich zahradách větší množství bioodpadu (větve, ovoce, listí), zavolejte
nám a my Vám rádi pomůžeme se bioodpadu zbavit (letos jsme zaznamenali zvláštní případy likvidace bioodpadu, a to vyhozením do komunálního odpadu).
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■ Czech Point
■ vidimace (ověřování listin) a legalizace (ověřování podpisů)
■ odvoz seniorů na Bystřičku k doktorovi nebo vyzvednutí léků
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■ pronájem kulturního sálu a multifunkčního centra na rodinné oslavy, svatby atd.
■ 2krát týdně cvičení
■ taneční lekce
■ pravidelné kulturní akce podporované místními spolky
■ odvoz králičích kůží
■ vývoz žump, čističek a jímek
■ 1krát měsíčně odvoz do kostela v Brankách
■ 1krát ročně nákup krmiva
■ 1krát ročně příměstský tábor
■ 2krát ročně svoz velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a sběr železa, 1krát měsíčně svoz žlutých
pytlů s plastem, sběr papíru
■ knihovna – každý čtvrtek 15-17 hod.
■ Mateřské a rodinné centrum Ozničánek, z.s.
■ zájmová činnost pro mládež – hasičský sport (pravidelné tréninky a soutěže)
■ kosmetička a kadeřnice p. Kubjátová – jen po objednání na tel.: 605 039 628, kosmetické služby co 4 týdny
a kadeřnictví v r. 2016 ve dnech: 8.1., 5.2., 4.3., 1.4., 29.4., 27.5., 24.6., 22.7., 19.8., 16.9., 14.10., 11.11., 9.12.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
OZNIČÁNEK
MC Ozničánek si mezi své cíle klade nejenom neformální styk maminek s dětmi, ale hlavně pořádá různé výtvarné tvoření pro děti i dospělé, dětské programy, kulturní nebo sportovní akce.
Od září 2015 uspořádal tento spolek následující akce:
23. 9. Drakiáda - u Tří lipek se sešly nejenom děti z Oznice, ale i z Mikulůvky a Bystřičky.

VĚCNÁ BŘEMENA PRO RWE
Jak už jsme dříve informovali, v roce 2012 obec Oznice a obec Mikulůvka prodali společnosti RWE plynové
potrubí. Jedna z podmínek prodeje bylo dát do pořádku smlouvy o věcném břemeni.
Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří nám s tímto nelehkým úkolem pomohli. K měsíci prosinec
máme úspěšně podepsaných 117 smluv. Už nám pouze chybí podepsat smlouvu od společnosti Lesy ČR, (kteří
přislíbili, že po novém roce s námi smlouvu bez jakýchkoliv problémů uzavřou), dále pak od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (kde se čeká na bezúplatný převod pozemků pro obec Oznici) a 1 smlouva
od občanů obce Oznice. Náklady spojené s podepsáním věcných břemen už obec stály 499 713 Kč.
V roce 2016 obec Oznice bude žádat o dotaci na rekonstrukci antukového hřiště, kdy bychom část spoluúčasti
chtěli pokrýt právě z částky, která nám bude vyplacena od společnosti RWE při podepsání 100% věcných břemen. Doufáme, že pokud by byla dotace přidělena, nebudeme muset tuto dotaci odmítnout z důvodu nedostatku financí.

30. 9. Seminář Nordic Walking – seminář s praktickými ukázkami pod vedením certifikované lektorky.
13.10. Pochod broučků – druhý ročník lampionového průvodu. Na trase obecní úřad-hřiště byly pro děti přichystány úkoly a hledání pokladů a v cíli ohňostroj, opékání špekáčků a sladké muffiny.
28.10. Veselé dýňování – děti i dospělí si vyřezali halloweenské dýně.

ZLÍNSKÝ KRAJ DOTAČNĚ PODPOŘIL OBEC
OZNICI
V listopadu obdržela obec Oznice účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotky sboru
dobrovolných hasičů Oznice ve výši 1 500 Kč.

Tato částka bude využita na věcné vybavení neinvestiční povahy nebo neinvestiční opravy, revize a technické
prohlídky požární ochrany.
Tímto Zlínskému kraji děkujeme.
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21.11. Vánoční tvoření – výroba vánočních dekorací z ruliček novinového papíru.

vyhrála s časem 18:09. Kategorii mladších chlapců vyhrál Gerža Martin s časem 14:78, ale ani ostatní závodníci
z Oznice se nenechali zahanbit a svá jména zviditelnili v průběhu celé výsledkové listiny, jsou to Bětuňák Marek, Skýpala Radek a Trusina Václav. Ze starších dívek se na krásném 6. místě zviditelnila Skýpalová Karolína
s časem 15:81. V první polovině výsledkové listiny u starších chlapců můžeme vidět všechny naše závodníky
Skýpalu Vladimíra, Baletku Adama i Bětuňáka Tomáše.
22. 8. 2015 se konaly již tradičně netradiční noční šedesátky na Oznici. Závod začínal v odpoledních hodinách, aby nejmenší stihli odběhnout za denního světla. V kategorii minipřípravka to, z našich, jsou Janírek
Jan, Marcinčák Dominik, Sousedík Josef a Skýpala Tomáš. Kategorii přípravka předvedli, co mají natrénováno
Kubíček Radim, Potěšilová Vendula, Černoch Štěpán, Sousedíková Amálie, Skýpalová Nela, Tomažič Adam
a Hodeček Adam. Mladší kategorii opět ovládla Rudolecká Hana s časem 17:83 a zahanbit se nenechala ani
Skýpalová Natálie na 4. místě s časem 19:19. U mladších chlapců se na 4. místě s časem 17:94 umístil Trusina
Václav následovaný Holčákem Tomášem, Skýpalou Radkem, Kubíčkem Michalem a Bětuňákem Markem. Ve
starších dívkách máme opět jen Skýpalovou Karolínu a starší kluci se při umělém osvětlení také předvedli. Na
2. místě se s časem 14:58 umístil Holčák Jakub, 7. místo obsadil Skýpala Vladimír, 8. místo Holčák Martin, dále
se závodu zúčastnili Baletka Adam a Bětuňák Tomáš.
5. 9. 2015 se konal Olomoucký drak, závod v běhu na 60m. V Olomouci poměřily svou rychlost a zručnost
při zapojování hadic Skýpalová Natálie, Skýpalová Michaela, Skýpalová Nela a Potěšilová Vendula v kategorii
mladších žákyň. U mladších žáků to pak byli Holčák Tomáš na 7. místě a Trusina Václav na 8. místě, dále Skýpala Radek, Ramík Jan, Černoch Štěpán a Gerža Martin. Za starší dívky opět bojovala Skýpalová Karolína. A ze
starších žáků se předvedli Gerža Lukáš na 1. místě s časem 12:26, následoval ho Holčák Martin, Bětuňák Tomáš
a Holčák Jakub.

Mateřské centrum je otevřeno každý čtvrtek od 9 do 12 hod. v multifunkčním centru. Přijďte s Vašimi dětmi a
vytvořte na Oznici zázemí k provozování Ozničánka jako místa k vzájemnému setkávání maminek s dětmi. Jste
srdečně zváni!
Bližší informace u Lenky Cochlarové, tel.: 724 735 920

SDH OZNICE – ÚSEK MLÁDEŽE
Na začátku prázdnin ve dnech 30.6. až 5.7. proběhlo na oznických lukách hasičské soustředění. Děti měly bohatý program po celou dobu, probíhaly hasičské tréninky jak požárního útoku, tak štafetových běhů, kluci z výjezdové jednotky pro ně nachystali překážkovou dráhu podobnou soutěžím TFA, zakončenou vodní skluzavkou.
Děti měly možnost jít na antukové hřiště a zahrát si tam tenis, volejbal, nohejbal, ale také fotbal. Proběhl i noční
program, při kterém si vyzkoušeli komunikaci pomocí Morseovy abecedy. Absolvovali několik procházek po
okolí, přičemž hlavním cílem jedné z nich bylo vyčištění studánky U Plšků v místní části Dlúhá húra.
Pro velký úspěch soustředění se pro příští rok chystá ve spolupráci s obcí Oznice příměstský tábor.

ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ ANEB BĚH NA 60M S PŘEKÁŽKAMI
Jako každou sezonu, i tu letošní objíždíme s mládeží tzv. „šedesátky“. Letošní první závod proběhl 28.-29. 3.
2015 v Jablonci Nad Nisou, jednalo se o halový závod spadající do Českého halového poháru na 60m. V kategorii Mladší žáci se na 3. místě s časem 15:24 umístil Gerža Martin a 20. pozici obsadil Holčák Tomáš. V kategorii
Mladší žákyně nás reprezentovala Rudolecká Hana, která obsadila 26 příčku. Starší chlapci si vedli následovně
Holčák Martin 23. místo, Holčák Jakub 25. místo, Skýpala Vladimír 46. místo, dále se závodu zúčastnili Gerža
Lukáš a Baletka Adam, kterým štěstí nepřálo.
8. 8. 2015 V pořadí dalším závodem se staly Huslenské šedesátky, soutěž již tradičně probíhala na travnatém
povrchu a tak jsme se nebáli vzít na závody i ty nejmenší, z kategorie přípravka to byli Ramík Jan, Potěšilová
Vendula a Skýpalová Nela. Z mladších žákyň Skýpalová Natálie a Rudolecká Hana, která svou kategorii zcela
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3. října jsme již tradičně jeli do Šumperku, získat co nejvíce cenných výsledků. Tento závod je typický vysokou
účastí závodníků, proto druhé pokusy běží jen prvních 30 umístěných závodníků z každé kategorie. V přípravce
nám předvedla skvělý výsledek Skýpalová Nela, která obsadila skvělé 15. místo. Mladší žákyně také postoupily do druhých pokusů, na 14. místě se umístila Skýpalová Natálie a 21. pozici obsadila Skýpalová Michaela.
Z mladších chlapců do druhého kola postoupili Holčák Tomáš a Skýpala Radek, závodu se účastnil také Ramík Jan, který byl 56 z celkového počtu 114 závodníků. Ke Skýpalové Karolíně se pro tento závod přidala už i
Rudolecká Hana, obě dívky předvedly, že se ve starší kategorii neztratí, jejich umístění 34. a 36. místo zaslouží
zcela jistě potlesk. Starším chlapců se také vedlo, Gerža Lukáš s časem 12:46 zaujímá 1. místo, je následován
Holčákem Martinem, Baletkou Adamem Geržou Martinem a v neposlední řadě i Skýpalou Vladimírem. Pro
Šumperského Soptíka je typické i to, že se mohou umístit družstva, po sečtení nejlepších časů závodníků, se
mladší žáci z Oznice umístili na celkovém 5. místě a starší žáci na 4. místě.
7. - 8. 11.2 015 se konal Memoriál Marty Habadové v Praze, další závod patřící do Českého halového poháru na
60m. Po napínavém boji, se v mladší kategorii umístil Gerža Martin na 2. místě s časem 14:24, na 27. místě jej
následoval Trusina Václav, dále se závodu účastnili Holčák Tomáš, Skýpala Radek, Ramík Jan a Kubíček Radim.
Rudolecká Hana v kategorii mladší žákyně obsadila krásnou 34. příčku. Neděle patřila starší kategorii, z dívek
nás zastoupila Skýpalová Karolína s krásným časem 15:65, který stačil na 73. místo. Krásně zaběhli i kluci Skýpala Vladimír a Baletka Adam, kteří obsadili 48 a 50 příčku.
12.-13. 12. 2015 se uskutečnil závod Ostravsko-Beskydské šedesátky, tímto závodem se pro letošní rok zakončil
i Český halový pohár na 60m s překážkami. Do vítkovického tunelu jsme se v sobotu vydali s mladšími dívkami
Rudoleckou Hanou, Skýpalovou Natálií a Skýpalovou Michaelou. Z mladších kluků s námi jel Gerža Martin,
Holčák Tomáš a Trusina Václav. V neděli pokračovaly kategorie straších závodnic a závodníků. Za dívky nás
opět reprezentovala Skýpalová Karolína, z chlapců Gerža Lukáš, Skýpala Vladimír, Holčák Martin, Holčák Jakub a Baletka Adam. Všem našim závodníkům chyběla kapka štěstí pro vylepšení svých pokusů jako to můžeme sledovat v průběhu celé sezóny, nicméně je nutno dodat, že zaběhnuté pokusy se promítají spíš v horní části
výsledkové listiny, což nás pro příští sezónu může motivovat k dalšímu zlepšení. V rámci Českého halového
poháru se na předních příčkách objevili bratři Geržovi, za kategorii mladší chlapci je na 3. místě Gerža Martin
a v kategorii starší chlapci obsadil Gerža Lukáš 23 pozici.
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V měsících červen až srpen jsme se účastnili pohárových soutěží zařazených do Okresní ligy mladých hasičů
Vsetín. Mladší žáci se zúčastnili celkově osmi soutěží z desíti, kde na čtyřech kláních měli zastoupení dvěma
družstvy. Do ligy se nakonec započítávalo jen jedno družstvo, kterému na třech pohárových patřilo druhé místo a na jedné třetí. Celkovým druhým místem v okresní lize si zajistilo tedy postup na prestižní soutěž o Pohár
ředitele HZS Zlínského kraje. To starší žáci, jako vítězové Okresního kola hry Plamen měli účast na této soutěži
jistou. Přesto objeli šest soutěží s dvěma umístěními na bronzové pozici. V celkových výsledcích to znamenalo
páté místo. Třetí zářijovou neděli jsme zavítali do obce Jarcová na Pohár ředitele HZS Zlínského kraje s oběma
družstvy. Mladší žáci po dvou vyrovnaných požárních útocích v této disciplíně obsadili druhé místo, které
jim patřilo i ve štafetách dvojic. Po součtu umístění jsme doplnili historickou sbírku medailí na této soutěži
celkovým druhým místem. Starší žáci po časově slabší štafetě dvojic zabojovali v útoku a obsadili hodnotné
čtvrté místo. O týden později jsme už zahajovali nový ročník hry Plamen, Závodem hasičské všestrannosti na
Prostřední Bečvě. Na náročnou trať za nepříznivého počasí jsme vyslali po dvou hlídkách v obou kategoriích.
Soutěž se nám opět podařila oběma lépe umístěným hlídkám patřily nejlepší časy na trati doplněné malou
chybovostí na jednotlivých stanovištích. Mladší žáci svoji kategorii vyhráli, druhá hlídka skončila sedmá, starší
žáci vybojovali druhé a osmé umístění. Prostě vydařené zahájení nové sezóny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem závodníkům za vzornou reprezentaci sboru dobrovolných hasičů a
obce Oznice. Velký dík patří také jejich rodičům, bez kterých bychom tyto závody nemohli absolvovat.
Vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Oznice Kristýna Dobešová a Přemysl Sousedík

DOROST SDH OZNICE
V minulém letním zpravodaji, jsme jen krátce po uzávěrce uvedli výsledky z Mistrovství světa dorostu v požárním sportu 2015 – Bělorusko. Dnes přikládáme několik fotografií. Pro připomenutí – Lukáš Gerža 1.místo
ve výstupu na věž, Daniel Klvaňa 3.místo v běhu na 100 m s překážkami , 1.místo ve štafetě 4 x 100 m, 1.místo
v požárním útoku. V celkovém hodnocení týmů – ČR a naši ozničtí Lukáš i Danek 1.místo.
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Naši dorosti se po úspěšné sezóně věnovali zbývajícím závodům Českého poháru Rebel 2015 v běhu na 100 m
s překážkami a X-flame moravským hasičským stovkám 2015. V moravském poháru v kategorii mužů zvítězil
Daniel Klvaňa a v kategorii žen se na 2. místě umístila Dominika Klvaňová. Slavnostní vyhlášení výsledků Českého poháru Rebel 2015 proběhlo 28.11. v Praze, v divadle U Hasičů, v průběhu galavečera požárního sportu.
V kategorii mužů opět zvítězil Daniel Klvaňa 1.místo, v kategorii žen obsadila 7.místo Dominika Klvaňová,
kategorii středního dorostu ovládl Adam Bartoň 1.místo, Holčák Jakub 39.místo, v mladším dorostu Gerža
Lukáš 2.místo, Vladimír Skýpala 17.místo a Adam Baletka 28.místo.
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VČELAŘI OZNICE
Včelařova práce na podzim a počátku zimy – zužujeme česna, vkládáme zábrany a zabezpečujeme včelstva
proti myším a ptákům. Sledujeme počasí a na základě teploty plánujeme podzimní ošetření včelstev. V zimních
měsících dochází pravidelně včelař ke včelám ( stačí 1 x za 14 dní ) a kontroluje, zda nenastala situace, která by
narušovala klidné zimování včel. Již nyní odstraníme případné větvičky stromů a keřů, které by za větru mohly
být rušivým elementem. Dohlédne, zda sýkorky, hlodavci či jiná zvěř nezpůsobila na úlech škody, pokud ano,
zjedná nápravu. Spokojené bzučení v úlu mu signalizuje, že je vše v pořádku.

V těchto dnech bojujeme proti roztoči a varroáze. Včelaře nejvíce zaměstnává roztoč Varroa destruktor. V listopadu probíhala hlavní část podzimní léčby. Podzimní ošetření proti varroáze se provádí dle nařízení KVS a
je na včelaři, jak jej provede. Ošetřujeme od 10. Listopadu, hlavní podmínkou je příznivé počasí s odpovídající
teplotou. Včelstvo by mělo mít minimálně plodu. Léčení se provádí třikrát, a to dvakrát fumigace a jednou aerosol před slunovratem , kdy ve včelstvu již není žádný plod. Při fumigaci se účinná látka do včelstva aplikuje
pomocí kouře. Ničí dospělé roztoče na včelách, ne na plodu. Zapálené pásky mají správně doutnat ve svislé poloze v meziplástové mezeře široké 2-3 cm v nejvyšším nástavku. Celý úl musí být dostatečně utěsněn. Fumigace
je účinná, pokud venkovní teplota neklesne pod 10 °C, při nižších teplotách je včelstvo v chomáči, kterým kouř
neprostoupí. Pro období listopadu a prosince, kdy jsou teploty nižší, je určeno použití aerosolu. Jde o ošetření
dospělých včel jemnou mlhovinou účinné látky. Tato látka proniká do zimního hroznu za chladu až -5°C, neproniká však do zavíčkovaného plodu. Aplikuje se vyvíječem aerosolu do podmetu úlu. Roztoči, kteří se množí
a žijí na zavíčkovaném plodu, přes zimu přežívají na včelách. Je to nepůvodní parazit – včela medonosná proti
němu zatím nemá vybudovaný dostatečně silný obranný mechanismus. Bez léčby včelstva rychle hynou. Včela
východní ( původní hostitel ) se roztočům dokáže bránit mj. častou migrací, kdy opouští staré hnízdo se zásobami, plodem i roztoči.
Ozničtí včelaři v letošním roce s využitím dotace Českého svazu včelařů zakoupili do svého vlastnictví kompresor s kompletním příslušenstvím a aerosolovým vyvíječem. 21. listopadu proběhlo pro všechny zájemce
poslední léčení aerosolem, celkem jsme přeléčili pře 50 včelstev. Kompresor včetně vybavení je uskladněn ve
skladu obecního úřadu. Celkem je v naší obci 12 včelařů, kteří mají dohromady 84 včelstev.
Upozornění pro všechny včelaře – do 5.února 2015 jste povinni odevzdat řádně označené vzorky měli na vyšetření přítomnosti roztočů a vyšetření moru včelího plodu svému zástupci nebo na obecní úřad, společně
s vratnou zálohou 500 Kč ( dle rozhodnutí poslední schůze ZO ).
Za ZO ČSV Bystřička přejí ozničtí včelaři všem občanům pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a úspěchů
v novém roce 2016.
Roman Bartoň
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Radovan Jež (žák 4.ročníku oboru Požární ochrana) studující na SPŠ Hranice se zúčastnil odborné praxe na
Maltě. Jednalo se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován
prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Hlavní myšlenkou tohoto projektu
je šance pro každého žáka z naší školy takto absolvovat povinnou odbornou praxi. Všechny náklady (doprava,
ubytování, stravování) byly financovány z grantu a žáci dostali navíc ještě finanční příspěvek na doplnění stravy
a místní dopravu. Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000287 s názvem Z Hranic do Evropy. Již 7x měli žáci
SPŠ Hranice možnost vykonat svou praxi v zahraničí a tento grant škola získala i na další školní rok.

Tentokrát bylo 32 žáků v Anglii, Portugalsku (Torres Vedras a Faro) a na Maltě. Konkrétně se jednalo o:
Anglii - v Portsmouth pro žáky všech oborů, kde je zprostř. agentura Language solution zaměstnala v reálných
firmách dle zaměření oboru a zajistila jim ubytování v hostitelských rodinách. (2.5. – 16.5. 2015 - 11 žáků, a 3
čerství absolventi – maturanti: 20.6. – 19.7. 2015).
Portugalsko - v Torres Vedras (pro žáky oboru CHE) – žáci ve školní laboratoři v místní střední škole analyzovali potraviny (3.5.-16.5. 2015 – 4 žáci).
Portugalsko – v Loule, kde místní střední škola zorganizovala praxi pro žáky oboru PO na místních hasičských
stanicích v Olhau a Faru (4 žáci, 30.5. – 20.6. 2015)
Maltu – ve Florianě – zde zprostř. agentura Future Focus zajistila odbornou praxi pro žáky všech oborů naší
školy. (10 žáků, 12.9. – 26.9. 2015). Požárníci z PO4 Kateřina Žídková, Marta Navrátilová, Heidi Janečková a
Radovan Jež absolvovali praxi ve firmě poskytující služby v oboru hasičství, prevence požárů, první pomoc a
bezpečnost: Fire and security Engineering, Satoria Buildings, Dawret Hal-Ghaxaq. Tito žáci prošli výcvikem
např. v oblasti první pomoci, údržby hasicích přístrojů, hašení vodou a podíleli se na vytváření propagačního
videa o hasičích O víkendu žáci navštívili ostrov Gozo, Comino a absolvovali poznávací jízdu po Maltě
Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili se v angličtině, poznali kulturu jiné země a její pamětihodnosti.
Autorka článku: Pavlína Vavříková, organizátorka projektu
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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AKCE
Obecní úřad Oznice srdečně zve
na tradiční PŘEDSILVESTROVSKÝ
VÝŠLAP NA PIŠKOVOU

8. ročník se uskuteční 30.12.2015. 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!

PLES 2016

ERASMUS

OZNICKÝ ZPRAVODAJ - PROSINEC 2015

/15/

PROSINEC 2015

OZNICKÝ

ZPRAVODAJ

Aktuální informace pro občany

Oznice 109 ■ Tel.: 571 45 32 60 ■ E-mail: obecoznice@seznam.cz ■ www.oznice.cz

