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popelnice „připravena“ za plotem)
nebude v ní bioodpad
vysypeme pouze popelnice (ne „padesátikilové“ pytle nebo cokoli jiného postavené vedle popelnic, pokud vám 
jedna nebo dvě popelnice nestačí, netřídíte odpad.)
Dále prosíme odpad v popelnici nestlačovat (nejde potom vysypat a může docházet k poškození popelnice). 
Po vývozu doporučujeme popelnici dát za plot nebo schovat – objevily se případy v naší obci krádeže popelnic!

TŘÍDĚNÍ PLASTŮ
Velmi si zakládáme na třídění plastů, které nám snižují náklady nejvíce. Proto nás mrzí, že stále vi-
díme v oznických popelnicích na komunální odpad plasty (ale i papír a sklo!). Plasty nejsou jen PET 
lahve! Vy, kteří plasty netřídíte, buďte EEE, využijte nabízené žluté pytle zdarma a odvoz jednou mě-
síčně těchto pytlů zdarma přímo od Vaší branky!
Naopak velmi děkujeme těm občanům, kteří tuto problematiku berou vážně. Děkujeme, že třídíte 
a snižujete náklady obce!

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
Obec v zimě udržuje komunikace prohrnováním sněhu pomocí traktoru s pluhem. Obec zatím není 
vybavena sypačem, tudíž tuto službu neposkytuje. Na kritických místech jsou nádoby s posypem, 
který můžete dle svého uvážení použít. Proto nám prosím nevolejte, proč nejsou posypány cesty.

KULTURA
Připomeňme si kulturní události, sportovní akce a zajímavé momenty, které se v první polovině letošního 
roku na Oznici odehrály.

9. 1. 2016  - Tříkrálová sbírka
12 dětí plus 4 vedoucí chodili ve 4 skupinách dům od domu po celé Oznici. Na cestě byla ledovka, takže se 
jezdilo a chodilo velmi špatně, ale děti to s radostí „že to pěkně klouže“ se smíchem zvládly. Druhý den šly děti 
za odměnu na animovaný film Konečně doma. Vybralo se 13 760,- Kč. Tyto peníze jsme předali Charitě České 
republiky.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V NAŠÍ OBCI

PROČ TŘÍDIT ODPAD?
Každý průměrný Čech za rok vyprodukuje 300 kg odpadů. Většinu těchto odpadů 
jde znovu využít, přesto však miliony tun kvalitních materiálů končí na skládkách 
nebo se pálí – plasty, papír, dřevo, hliník nebo bioodpad.  Každý takto zbytečně 
vyhozený odpad musí nahradit přírodní suroviny, důsledkem čehož jsou vymýcené 
lesy, ekologické škody z dolů a  lomů, zbytečné emise z továren, zbytečné toxické 
odpady, zbytečná spotřeba ropy a uhlí k výrobě energie.
Pro představu:
1 tuna vytříděného papíru zachrání 2 vzrostlé stromy, 50 % energie a 100 000 litrů 
vody, které by byly jinak třeba při výrobě papíru pouze ze dřeva
recyklace 1tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací oxidu uhličitého
30 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě 1 fleecové bundy (na tričko jich stačí 5). 
využitím materiálu z tříděných PET lahví šetříme ropu, která se nemusí těžit, dopravovat ani rafinovat. Z vy-
tříděného plastu se vyrábí netkané textilie, koberce, výplň do spacáků, dlaždice, dlažba, koše, zahradní nábytek 
nebo protihlukové stěny.
při tavení skleněných střepů z tříděného skla se spotřebuje o 40 % méně energie než při výrobě skla z primár-
ních materiálů, Energie ušetřená recyklací jedné skleněné lahve by mohla napájet počítač 25 minut, barevnou 
televizi 25 minut, pračku 10 minut.
  
O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.  Pokud odpady už doma správ-
ně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. 
Pokud správně třídíte odpad, Vaše popelnice na komunální odpad zůstává mezi svozy poloprázdná.
Třiďte odpad má to smysl - estetický, ekologický i ekonomický (EEE).

PROBLÉM KOMUNÁLNÍHO ODPADU A BIOODPADU
Od května letošního roku si obec sama kompletně zajišťuje svoz komunálního odpadu. Bohužel, mnoho lidí 
nechápe nebo neví, co do těchto popelnic patří. Zde především zdůrazňujeme, že do komunálního odpadu ne-
patří bioodpad jako tráva, jablka a jiné ovoce! V roce 2013 jsme Vám zdarma nabízeli zahradní kompostéry, 
do kterých tento bioodpad patří, a tak Vás žádáme o jejich využívání. 
Co nepatří do komunálního odpadu: plast, sklo, papír, tetrapak, bioodpad, objemný odpad, stavební odpad, 
nebezpečný odpad, elektrozařízení, kovy, uhynulá zvířata. 
S tímto také souvisí černé skládky bioodpadu, které vznikly u Mrnuštíků a u chatoviště Štěpánov. Tyto skládky 
musíme na náklady obce odstranit.  Tudíž žádáme občany, aby trávu a jakýkoliv bioodpad nevyváželi do lesů 
a na parcely, které nejsou v  jejich vlastnictví! Pokud Vám na zahradách vznikne větší množství bioodpadu, 
zavolejte nám a my Vám rádi pomůžeme bioodpad zlikvidovat. Dále připomínáme, že obec nabízí štěpkování 
větví.
Dále Vás žádáme, neodkládejte velkoobjemový odpad k  nádobám na  tříděný odpad! Tyto prostory nejsou 
sběrné dvory. S vyhozením takového odpadu počkejte na sběr velkoobjemového odpadu, který je v naší obci 
2x ročně (nejbližší termín je 1. – 2. 10. 2016) nebo za poplatek využijte sběrných dvorů ve Vsetíně a Valašském 
Meziříčí.
Dále jsme na několika místech přistavili nádoby na komunální odpad. Tyto nádoby mají sloužit hlavně pro 
rekreanty, ale samozřejmě je mohou využít všichni občané obce. 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Komunální odpad Vám vyvezeme pouze za těchto podmínek:
popelnice bude stát na kraji komunikace, kde je jasně poznat, že je připravena na vývoz (jsou případy, kdy je 
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9. 1. 2016 - Hasičský ples
Téhož den večer se odehrál tradiční Hasičský ples. V předprodeji bylo prodáno 99 lístků. K tanci a poslechu za-
hrálo Duo Cadillac. V hlavní tombole byly např. 2 bečky piva, půlku prasete nebo gril. Všichni se skvěle bavili. 
Poslední návštěvníci odcházeli domů v 4:30 ráno.

 

20. 1. 2016
Uskutečnilo se setkání občanů v sále místního pohostinství Pepi, kde proběhla debata se specialistou O2 ohled-
ně připojení k vysokorychlostnímu internetu. O  informace byl velký zájem, byl plný sál lidí. Debatovalo se 
necelou hodinu a poté mnoho lidí zůstalo a posedělo.

5. 2. 2016 - Ocenění občanů za rok 2015
V místním kulturním sále proběhlo ocenění občanů, kteří reprezentovali a zviditelnili naši obec za rok 2015. 
Byli to opět sportovci z SDH Oznice, kteří naši obec zviditelnili na republikové i světové úrovni. Obec Oznice 
ocenila tyto sportovce: Jakuba Holčáka, Radima Blizňáka, Adama Bartoně, Daniela Klvaňu, Lukáše Geržu, Do-
miniku Klvaňovou, Martina Geržu.

13. 2. 2016 - Dětský karneval 
V pohostinství Pepi se opět konal tradiční dětský karneval, tentokrát ve stylu Indiánů a divokého západu. Přišlo 
160 lidí, z toho 60 dětí.  Program zahájily děti dvěma tanečními vystoupeními, poté se až do večera hrály hry, 
tančilo se a rozdala se bohatá tombola. Uspořádali OÚ Oznice a MC Ozničánek.

20. 2. 2016 - Myslivecký ples
V sále místního pohostinství se konal tradiční Myslivecký ples.  V předprodeji se prodalo 148 vstupenek. K tan-
ci a poslechu zahrála kapela SKART. V hlavní tombole byl divočák, malé prase, půlka prasete, daněk, dále ne-
spočet bažantů a elektronika. K občerstvení nechybělo jídlo ze zvěřiny.
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19. 3. - 2016 - Sportovní zábava v retro stylu
Tak tato zábava se opravdu povedla! Přišlo mnoho lidí a bez pár výjimek byli všichni v retro oblečení nebo retro 
sportovních kostýmech. Hudba v podání jednoho muzikanta Jirky Švidrnocha „ESCAPE“ byla skvělá, tančilo 
se až do 4. hodiny ranní. Jako hlavní cena v bohaté tombole byla půlka prasete. Pořádala TJ Oznice.

1. 4. 2016 - Noc s Andersenem
V pátek proběhla v multifunkčním centru dětmi velmi oblíbená Noc s Andersenem, kdy děti přespí v knihovně 
a seznámí se s jednou dětskou knihou. Tématem letošního nocování bylo 180. výročí napsání pohádky Malá 
mořská víla od H. CH. Andersena. Děti si během večera vyrobily náramky z korálků, mýdla, záložky do knížky, 
kreslily a zhlédly několik animovaných pohádek. Noci se zúčastnilo 30 dětí.
 

5. 4. 2016 - Zoo Zlín Lešná
Plný autobus dětí, dospělých i  důchodců, konkrétně 49 lidí, vyjelo v  krásném letním počasí do  Zoo Lešná 
ve Zlíně. Odpolední teploty se vyšplhaly na 25 °C! Ve 13 hod. byli výletníci na místě a v 18 hod. se jelo zpět 
domů.  Uspořádalo MC Ozničánek. 

16. 4. 2016 - Turnaj ve stolním tenisu
TJ Oznice, oddíl stolního tenisu, uspořádala 16. dubna 36. ročník turnaje jednotlivců pod názvem „Oznice 
2016“. Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů a 4 hráčky ze 7. oddílu stolního tenisu. Z Oznice se zúčastnilo 5 hráčů 
- Radek Skýpala, Kateřina Pončíková, Petr Pončík, Lukáš Dobeš a Aleš Cihlář. Nejlépe se umístili Kateřina 
Pončíková a Aleš Cihlář.

25. 4. 2016 - Cvičení krizového štábu
Od  8 do  12 hodin proběhlo v  naší obci součinné cvičení krizového štábu. Krizový štáb obce Ozni-
ce dle pokynů vše koordinoval ve  spolupráci s  KŠ ORP Valašské Meziříčí a  plnil předem stanovené úkoly. 
Naše obec si vyzkoušela akceschopnost JSDH Oznice, která byla svolána v 9 hodin ráno sirénou. Vše probíhalo 
podle plánu a obec Oznice se ujistila, že i v krizových situacích je schopna fungovat. Při cvičení bylo nasimulo-
váno protipovodňové opatření, kdy potok Oznička zatopil 2 nemovitosti. V těchto nemovitostech muselo dojít 
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26. 2. 2016 - Setkání seniorů
V pátek 26. 2. 2016 proběhl   místním kulturním sále 2. ročník informačního a společenského setkání oznic-
kých seniorů.  Pozvání přijalo 74 místních občanů. K poslechu a tanci hrála skupina Štrekovjanka. Program 
ukončila večeře a poté následovala volná zábava.

13. 3. 2016 - Velikonoční tvoření
MC Ozničánek uspořádal druhý ročník velikonočního tvoření, odkud si malí i velcí výtvarníci mohli odnést 
vlastnoručně udělané kraslice, tatary, velikonoční věnce, zajíce nebo kuřátka.
 



OZNICKÝ ZPRAVODAJ - ZÁŘÍ 2016 OZNICKÝ ZPRAVODAJ - ZÁŘÍ 2016

k evakuaci 5 osob, které byly převezeny do předem připravených prostor (multifunkční centrum). Jednotka 
dále zabezpečila elektrocentrálou funkčnost obecního vodovodu.

30. 4. 2016 - Pálení čarodějnic
Na školkovou zahradu se slétlo při krásném počasí přes 30 čarodějnic, což byla oproti minulému roku rekordní 
účast! Na zahradě byla nachystána vatra, skákací hrad, pestré občerstvení, grilované klobásy, soutěže pro děti 
a také se postavila májka.  K večerní veselici zahráli DJ Cochy a Mára.

6. 5. 2016 - Den matek
Již podruhé oznické děti popřály svým maminkám ke Dni Matek originálně - divadelním představením. Před 
plným sálem nejprve zazpívaly a předaly maminkám dárky, a poté zahrál na kytaru a zazpíval několik písniček 
Daniel Mikulec. Divadelní představení se skládalo ze tří pohádek - O Šípkové Růžence, O Červené Karkulce 
a O dvanácti měsíčkách.

15. 5. 2016 - Mše se škvařením vajec u Lipek
V neděli se na Oznici u Mrnuštíků tradičně konala svatodušní mše spojená se zvykem smažení vajec. Mši vedl 
pan farář P. Mgr. Ján Rimbala.

28. 5. 2016 - Dětský den 
Místní spolky (SDH, MC, TJ, myslivci) a obecní úřad opět dětem připravili zábavné odpoledne plné her, sou-
těží, smíchu a dárků. Děti i dospělí ocenili bohaté občerstvení v podobě grilované makrely, klobásek, kabanosu 
nebo sladkých palačinek.
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4. 6. 2016 - Nordic walking
V sobotu 4. 6. proběhl na Oznici nordic walking pod vedením akreditované lektorky Ivety Škrabánkové. Účast-
níci touto výjimečnou severskou chůzí ušli 8 km a hlavně se naučili hole správně používat. Pořádali OÚ Oznice 
a MAS střední Vsetínsko.

25. 6. 2016 - hasičský pochod Vesník-jablunecké paseky-Oznice
Ozničtí hasiči uspořádali pochod, kterého se zúčastnilo 16 osob. Trasa měla 15 km. Počasí bylo krásné, ale 
velmi horké. Mělo se jít přes Prženské paseky, ale kvůli horku se trasa zkrátila. Konečná byla u Pepiny, kde 
na výletníky čekal gulášek.

 

14. 8. 2016 - Zájezd na Svatý Hostýn
OÚ Oznice uspořádala v neděli 14. 8. zájezd na Svatý Hostýn, kde se konala hlavní pouť k oslavám Nanebevzetí 
Panny Marie, jakožto vrchol poutní sezony.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
OÚ Oznice spolu s místními spolky uspořádali o letních prázdninách dva příměstské tábory. První hasič-
ský tábor se uskutečnil v termínu 4. – 8. 7. a druhý, myslivecký, v termínu 1. – 5. 8.

Hasičský tábor
22 táborníků se v pondělí vydalo vlakem do ZOO Olomouc. V úterý společně s dalšími Ozničany navštívili 
největší zábavní park v Ostravě Žirafa. Ve středu všechny děti bez problémů zvládly cyklovýlet dlouhý 38 km, 
a to z Teplic rovnou na Oznici. Cestou byla mimo jiné zastávka na ranči Na Kačeně ve Špičkách, kde se projely 
na koni. Čtvrteční dopoledne patřilo hasičskému sportu. Děti si zkusily běh přes překážky a mini TFA - „nej-
silnější hasič přežije“ - vše pod vedením našich zkušených hasičů. Po obědě se všichni přesunuli na školkovou 
zahradu, kde proběhl tábornický kotlíkový gulášfest. Večer děti přespaly u Mrnuštíků pod širákem. V pátek se 
jelo na krytý bazén ve Valašském Meziříčí.
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Myslivecký tábor
35 táborníků první den navštívilo Živou vodu 
a archeoskanzen v Modré a Velehrad. Druhý den 
jeli vlakem do Teplic navštívit propast a Zbrašov-
ské aragonitové jeskyně. Ve středu se opět šláplo 
do pedálů, tentokrát na trase Karolinka – Oznice. 
Necelých 50 km děti opět zvládly bez problémů. 
Čtvrtý den děti strávily na  Oznici. Dopoledne 
poznávaly honitbu Dlůhá Hůra – viděly hnízdo 
čápa černého, odchytovou noru, jezevčí noru, 
krmná políčka, kazatelny a dozvěděly se hodně 
nového a  užitečného. V  podvečer se táborníci 
přemístili k Mrnuštíkům. Děti se rozdělily do 4 
skupin a každá skupina uvařila v kotlíku jídlo – 
vaječnou smaženici, fazole a dva druhy polévek. 
Poté se přespalo pod širákem. V pátek se děti vy-
řádily na krytém bazéně ve Valašském Meziříčí.
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TJ OZNICE
V letošním roce začala činnost sportov-
ců už v březnu přípravou na sportovní 
zábavu. Tentokrát jsme si nechali po-
radit od mladších členů našeho spolku 
a pojali jsme tuto zábavu trochu netra-
dičně. Domluvili jsme se, že ji uděláme 
v  retro stylu. Tento nápad se později 
ukázal jako velmi dobrý. Byli jsme pře-
kvapeni, kolik lidí nejen z řad Ozniča-
nů to oslovilo natolik, že si dali záležet 
na tom, v jakém retro kostýmu na zá-
bavu přijdou. Skoro 120 prodaných 
vstupenek toho bylo důkazem, a  tak 
jsme mohli vyhlásit i  soutěž o nejlep-
šího retro návštěvníka. Mezi ty nejlepší 
patřili: Richard Skýpala, Libor Hra-
bovský a manželé Bára a  Jiří Dohnál-
kovi. Tuto zábavu bychom chtěli v po-
dobném stylu zopakovat i  příští rok. 
 
V dubnu jsme začali s úklidem a úpravami hřiště a jeho okolí. Dá se říct, že tato činnost nás naplňuje prací 
po celý rok. Letos bylo potřeba vykácet nad hřištěm náletové dřeviny, které tam za poslední roky opět vyrostly. 
Původně jsme chtěli vyčistit celý svah až po začátek lesa. To nám ale Lesy ČR nepovolily ani přes přímluvu 
starosty. I tak jsme nakonec díky starostovi byli rádi, že můžeme vysekat a vyčistit pás podél hřiště do výšky 2 
a půl metrů od betonových obrubníků. Co se týká samotného hřiště, tam bylo jako každý rok potřeba odstranit 
plevel a hřiště pořádně uválcovat, aby bylo připravené na sezónu. Na kritická místa jsme použili antuku, která 
nám zbyla z loňského roku. Pod zastřešení namontovali Reňa Skýpala a Petr Hrabovský dvě zářivky, které dají 
více světla, než to původní osvětlení.

Začátkem června jsme 
pomohli obci s  pořádá-
ním dětského dne. Spolu 
s  hasiči, myslivci a  MC 
Ozničánek se nám poda-
řilo udělat dětem krásné 
odpoledne. Děti si mohly 
mimo jiné zasportovat, 
projet se na  koni, vytočit 
si zajímavé ceny na  kole 
štěstí nebo se dozvědět 
něco nového. Krásné od-
poledne končilo kácením 
máje.

První sobotu v červnu jsme pořádali tradiční nohejbalový turnaj trojic OZNICA CAP 2016, tentokrát již 19. 
ročník. Byli jsme však zklamáni z toho, že poprvé v historii dorazilo méně než 10 družstev. Nakonec si to mezi 
sebou rozdalo 7 týmů každý s každým, a poté se utkali nejlepší čtyři družstva v play off o postup do finále. Po-
ražení pak hráli o třetí místo. Do finále se probojovali favorité ze slovenské Trnavy a domácí Dynamo. Hosté 
z Trnavy zvítězili v poměru 2 : 0 na sety, a tak celý turnaj zaslouženě vyhráli. Druhé místo Dynama (Skýpala 
René, Potěšil Tomáš, Hrabovský Petr a Rožnovják Jaroslav) bylo i tak velkým překvapením turnaje. 
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O třetí místo bojovaly týmy Juha ze Vsetína a Borci z Valmezu. Tým 
Juhy nakonec zvítězil taktéž 2 : 0 na sety a obsadil 3. místo. Chtěl bych 
poděkovat všem občanům, kteří přišli fandit a  podpořili tak naši TJ. 
Také musím poděkovat všem členům i nečlenům našeho spolku za po-
moc s organizací turnaje a obci za hlavní cenu do turnaje, kterou byl 
sud piva.  

Vloni o prázdninách se nám vydařilo sportovní odpoledne s táborákem 
a hudbou. Pokud počasí a volné termíny v měsíci srpnu nebo začátkem 

září dovolí, chtěli bychom uspořádat podobnou akci  o které dáme s předstihem vědět.
 

Za TJ Oznice  Jan Herber

SDH OZNICE – MLÁDEŽ
Výsledky naší práce s mládeží jsou opravdu tím, čím se může náš sbor pochlubit. 
Pokusme se o malé shrnutí:

Družstva mladších a starších žáků
Vítězí v obvodových kolech celostátní hry Plamen a postupují do kola okresního, které se konalo 21.5. na stadionu 
v Horní Lidči.  Zde mladší žáci vítězstvím ve všech disciplínách vybojovali 1.místo. Družstvo starších žáků se zde 
umístilo celkově na 2. místě a společně s první Prostřední Bečvou postoupili do kola krajského. 

Krajské kolo hry Plamen se konalo 11.6., opět na stadionu v Horní Lidči. První disciplínou celodenního zápolení 
byla štafeta 400 m CTIF, kterou opanovalo družstvo z Prostřední Bečvy, Oznice končí třetí. Ve druhé disciplí-
ně - Požárním útoku CTIF,  Oznice  končí druhá a hned za ní na třetím místě Prostřední Bečva. To už je jasné, 
že krajské kolo je plně v režii vsetínských týmů. Na řadu přichází krásná, ale mnohdy nevyzpytatelná disciplína 
štafeta 4 x 60 m překážek. V té opět vítězí Prostřední Bečva, kdy Oznici připravuje o umístění na stupních vítězů 
ve štafetě velká smůla způsobená podběhnutím měřícího paprsku. Nakonec pro Oznici páté místo. Hned poté se 
rozběhla poslední ze štafet, štafeta dvojic. Prostřední Bečva vítězí, Oznice končí hned za ní. A na řadu přichází 
jedna z nejoblíbenějších disciplín požární útok Plamen. V prvních pokusech se daří lépe Oznici, která je druhá. 
Ve druhém kole se dostala do vedení  kvalitním časem 21,60 s Prostřední Bečva, ale nakonec je předstižena Ozni-
cí, která posledním pokusem dne vítězí v této disciplíně za 20,31 s. Celý soutěžní den uzavřel branný závod. Oba 
Valašské týmy se blýskly nejrychlejšími časy na trati. Méně vydařená střelba odsunula Prostřední Bečvu na druhé 
a Oznici na třetí místo v disciplíně. A přichází vyhodnocení celé soutěže za přítomnosti hetmana Zlínského kraje 
pana MVDr. Stanislava Myšáka a krajského starosty hasičů  Ing. Josefa Bernatíka a dalších významných osobností. 
SDH Prostřední Bečva v konečném součtu vítězí a postupuje na Mistrovství ČR hry Plamen  konaného v Českých 
Budějovicích. Hned za ní končí na krásném druhém místě družstvo starších žáků z Oznice.

Dále družstva starších a mladších žáků bojují s týmy z jiných sdh našeho okresu v Okresní lize mladých hasičů 
Vsetín 2016. Minulý týden ligu uzavřel poslední závod a vyhodnocení je pro naše závodníky opět senzační – 
mladší žáci 1.místo a družstvo starších žáků 3.místo.

Dorostenci jednotlivci, dorostenci družstvo.
Pro všechny dorostence začala letošní sezóna v postupových soutěžích okresním kolem 22.5. v Horní Lidči. 
V kategoriích jednotlivců nás zde úspěšně zastupovala Dominika Klvaňová, Martin Holčák a Adam Baletka. 
Tito všichni, společně s oznickým družstvem dorostenců hladce prošli závodem a postoupili do krajského kola. 
Krajské kolo – 12.června Horní Lideč.  V  dorosteneckých družstvech se drama neodehrálo, Oznice nedala 
v žádné s disciplín nikomu šanci a opět míří na mistrovství. I v jednotlivcích dosáhli zástupci našeho sboru 
výrazných úspěchů. Mladší chlapce vyhrál Martin Holčák před druhým Adamem Baletkou ( oba  SDH Oznice 
). Ve starších dívkách nebyla nikým přemožena Dominika Klvaňová. 

Složení družstva dorostu pro letošní rok bylo následující Adam Bartoň, Radim Blizňák, Lukáš Gerža, Jakub 
Holčák, Daniel Klvaňa a dále Tomáš Plesník z Komárovic, Vojtěch Klenka z Brlohu a Karel Flídr z Širokého 
Dolu pod trenérskou taktovkou Daniela Klvani a Romana Bartoně. Spolu s nimi odjeli na republiku soutěžit 
v kategorii jednotlivců, starší dorostenka Dominika Klvaňová a mladší dorostenec Martin Holčák. Družstvu 
dorostenců se konečně podařilo prolomit smůlu v disciplíně požární útok z předešlých let, kde skončili na tře-
tím místě a po vítězstvích v disciplínách běh na 100 m překážek a štafetě 400 m v jedněch z nejrychlejších časů 
v historii mohla Oznice slavit titul mistra republiky. Radost ještě znásobil titul přeborníka ČR v běhu 100 m 
překážek družstev dorostenců Dana Klvani v krásném čase 15,96 s, dále druhé místo ve stovkách Vojty Klenky 
a šesté místo Adama Bartoně a i výkony ostatních členů družstva v této disciplíně. V jednotlivcích se více dařilo 
Dominice Klvaňové, která po druhém místě ze stovek a vítězství v dvojboji slavila celkové druhé místo ve své 
kategorii. Martin Holčák si při své premiéře zaběhl šestou nejlepší stovku a v dvojboji skončil na desátém místě, 
celkově 14.místo.
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Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu SH ČMS v požárním sportu se zapíše zlatým písmem do his-
torie SDH Oznice i obce a výsledky jsou velkou odměnou za dlouhodobou práci s mládeží.

Mistrovství světa v požárním sportu Ostrava 2016
Mistrovství světa v  požárním sportu mužů, žen, dorostenců a  dorostenek konané 
ve dnech 14. až 21. srpna  přineslo českým barvám celkem 16 medailí a to dvě zlaté, 
sedm stříbrných a sedm bronzových. Na těchto úspěších se výraznou měrou podíleli 
i zástupci našeho regionu okresu Vsetín z řad sborů dobrovolných hasičů. V mužích to 
byli František Kunovský z Němetic a Radek Chmela z Francovy Lhoty. V ženách Petra 
Chovancová z Horního Lidče. V dorostenkách Dominka Klvaňová  Z Oznice. V Do-
rostencích Daniel Klvaňa, Lukáš Gerža, Adam Bartoň, Martin Holčák taktéž všichni 
z Oznice spolu Michalem Lejskou z Prosřední Bečvy. Hned první soutěžní den stře-
deční  17. srpen přinesl velký úspěch v podání Daniela Klvani, který ve večerním finále 
vybojoval zlatou medaili v disciplíně výstupu na cvičnou věž.  A stal se tak prvním 
zástupcem z České republiky, kterému se to povedlo v nejstarší dorostenecké kategorii.  
Čtvrtek byl ve znamení Běhu na 100 m překážek. Do finále se probojoval Lukáš Gerža, 
kde se mu po vynikajícímu výkonu podařilo vybojovat stříbrnou medaili ve středních 
dorostencích. Pátek už se naplno rozjely kolektivní disciplíny Štafetou na 400 m pře-
kážek, kde patří Česká republika k favoritům. V dopoledním programu se po dvou 
vyrovnaných výkonech stali mistry světa po zásluze dorostenci, kdy součástí čtyřčlen-
né štafety byl Daniel Klvaňa spolu s Lukášem Geržou. Odpoledne se z medailových 
vod podařilo získat štafetě mužů bronzové medaile.  Součástí této kvalitní štafety byl 
František Kunovský.  Sobota poslední soutěžní den je jako vždy ve znamení královské 
disciplíny Požárních útoků, které rozhodují při stejném součtu bodů a výrazně míchají 
s celkovými výsledky. Že to v Čechách umíme dokazují dosažené výsledky. Nejprve se dopoledne mužům podařilo 
zaběhnout třetí nejrychlejší útok, který je katapultoval na konečné 3. místo na šampionátu pro letošní rok. Ženám se 
tolik nedařilo, ale v útoku nepropadly a pro letošní rok jsou celkově druhými vícemistriněmi světa. V odpolední doros-
tenecký program se stal dobou stříbrnou. Nejdříve se stříbro podařilo vybojovat dorostenkách, kde v šestičlenném týmu 
nechyběla kapitánka reprezentace Dominika Klvaňová. Tímto výkonem si holky zajistily celkově 3. umístění na šam-
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pionátu. Po dorostenkách zasáhli do boje dorostenci a bylo z toho opět stříbro. A opět za účast kapitána reprezentace 
Daniela Klvani a Lukáše Gerži. A mohla propuknout velká radost i z celkových dorosteneckých stříbrných týmových 
medailí na mistrovství světa. Mistrovství světa je už minulostí. Za vzornou reprezentaci našim sportovcům v požárním 
sportu patří velké dík. 

Mistrovství ČR v požárním sportu Brno 26.-28.8.2016
Součástí mistrovství byly závody jednotlivců 
ve výstupu na cvičnou věž, kde se naši zástup-
ci umístili takto : mladší dorostenci – Martin 
Holčák 7.místo, střední dorostenci Lukáš Gerža 
8.místo, starší dorostenci Daniel Klvaňa 1.mís-
to ( Mistr ČR ) a Adam Bartoň 6.místo. Dále se 
zástupci našeho sboru účastnili i klání v druž-
stvech. Za sdh Juřinka závodili Daniel Klvaňa, 
Lukáš Gerža a  Adam Bartoň. Svými výkony 
přispěli k  celkovému senzačnímu 3.místu sdh 
Juřinka.  Zde ovšem musíme vyzdvihnou vý-
kon opět Daniela Klvani, který se v  závodech 
v běhu na 100 m s překážkami stal prvním ab-
solutním vicemistrem republiky ve  skvělém 
čase 15,57s.  
Další zástupkyní našeho sboru na  mistrovství 
byla Dominika Klvaňová v týmu sdh Komárovice. Holky z Komárovic se umístily celkově na 12. místě. 

Oznická šedesátka
Velmi populární a již tradiční soutěž mladých hasičů v běhu na 60 m překážek – letos již 10.ročník -se konala na an-
tukovém hřišti v Oznici za účasti 160 závodníku ze dvaceti sborů dobrovolných hasičů z celé Moravy. Nejprve na trať 
dlouhou 60 m překonat překážky a pomocí hadic vytvořit hadicové vedení a s napojenou proudnicí proběhnout cí-
lem se vydalo 17 závodníků z kategorie minipřípravka. Nejmladší účastnici Kociánové Evě z SDH Jarcová byly 2 roky 
a nejmladšímu účastníkovi z SDH Oznice Václavu Cochlarovi byly 3 roky. Vítězem minipřípravky dětí do šesti let 
se stala Vanessa Juráčková z Trusovic před druhým Jakubem Malučkým ze Semetína a bronzovým Janem Janírkem 
z SDH Oznice. Z domácích se do první desítky ještě probojoval devátý Josef Sousedík. V přípravce dětí do osmi let 
se nejvíce dařilo Gabriele Syrynové z Ostravy Heřmanic. Druhé místo vybojoval Adam Bubela z SDH Semetín před 
třetí Filovou Kateřinou z SDH Hovězí. Nejlépe z domácích skončila sedmá Amálie Sousedíková a krásným výkonem 
v osobním rekordu se blýskla i Skýpalová Nela a Michela Skýpalová. Mladší žákyně, kategorii od osmi do jedenácti 
let ovládla Marie Lorinczová z Ostavy Heřmanic před Kuráňovou Kristýnou z Jarcové a třetí Anetou Blizňákovou 
z Oznice. V mladších žácích opět vítězí závodník z SDH Ostravy Heřmanic a to Ondřej Svačina před druhým Lu-
kášem Kozákem a třetím Tomášem Holčákem z Oznice. Ve starších žákyních hasičských sportovcích od jedenácti 
do patnácti let se nejlépe poprala s nástrahami tratě Darina Křenková z SDH Hutisko – Solanec , stříbro brala Lucie 
Jurkovská Ostravy Heřmanic, bronz Dana Krabicová z Trusovic. Starší žáci byli již plně v režii vsetínských závodníků. 
Zlato si z letošních šedesátek odvezl Martin Holčák před stříbrným Adamem Baletkou z SDH Oznice. Bronz putoval 
do SDH Francova Lhota v podání Jakuba Žídka. Letošní jubilejní ročních se díky nepřízni počasí v podobě vydatné-
ho deště stal nejtěžším.  Všichni mladí sportovci si zaslouží za své předvedené výkony za tak těžkých podmínek velký 
obdiv. Bylo vidět, že opravdu mají svůj požární sport rádi. Velký dík 
si zaslouží pořádající SDH Oznice spolu s Okresní odbornou radou 
mládeže Vsetín. Velké dík za podporu patří i Obci Oznici, TJ Oznici 
i Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Oznické šedesátky byly 
spolufinancovány Zlínským krajem.

Použity materiály  sdh Oznice, sdh Jarcová, osh Vsetín, Přemka Sousedíka, firetv
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Myslivecký spolek Dlúhá  
Hůra jako každoročně  
uspořádal Myslivecký ples.  
 
Účast byla vysoká a výdělek  
byl určen především  
na nákup krmiva.  

 

 
 

 

 
Již od začátku roku jsme začali pravidelně  
dokrmovat zvěř. Zima byla velmi příznivá  
a proto nám jarní měsíce přinesly větší početní  
stavy srnčích mláďat, které v dnešních dnech  
můžete pozorovat na pastvinách.  
 
V březnu se konala valná hromada Honebního  
společenstva, kde jsme jako nájemci honitby  
přednesli zprávu o dění Mysliveckého spolku za poslední 4 roky.  
Na výroční členské schůzi, která byla v dubnu, jsme si zhodnotili minulý rok a dali další závazky na rok 
letošní. Začali jsme jarním svodem loveckých psů, který byl pro celý náš okres.  

 

 

 

Ve spolupráci obecního úřadu Oznice a dobrovolných hasičů obce, jsme pomohli při organizaci akce:  

 pálení čarodějnic
 tradiční dětský den
 při ZŠ Mikulůvka vznikl pro děti myslivecký kroužek pod vedením Martina Gerži
 pro mateřskou školku ze Vsetína jsme připravili myslivecké dopoledne
 ve spolupráci s OU Oznice byl na začátku srpna uspořádán dětský příměstský tábor

 
Doufáme, že budeme nápomocni i při dalších akcích na Oznici a na Mikulůvce

 

I letos chováme bažanty ve dvou voliérách. Nosné bažantí slepice nám daly snůžku a v líhni se podařilo 
vyklubat na 500 kuřat. Díky p. Geržovi, který je hlavní organizátor chovu budeme moci určitý počet na 
podzim vypustit do volné přírody. 

Myslivecký spolek zakoupil 4 odchytové nory a 10 kusů sklopců, jelikož se nám přemnožily lišky, kuny 
a jiná škodná zvěř.  Na odchytové nory a sklopce jsme požádali Krajský úřad Zlínského kraje o dotaci, 
která nám byla přislíbená. A měla by nám uhradit část nákladů. V honitbě jsme zaseli pro zvěř 5 políček 
na rozloze 0,9 ha. Zaseta je pohanka, kapusta, peluška, proso, oves, ječmen a vikev. Políčka slouží nejen 
k potravním, ale i ke krytovým účelům.  V honitbě se snažíme udržovat plánované stavy zvěře, krmné 
zařízení a posedy.  

Nejvíce práce máme na opravě myslivecké chaty, která je již staršího data a několik let se jen udržovala. 
Vloni jsme museli celou natřít zvenčí. Ve staré studni klesla hladina spodní vody a to nás donutilo udělat 
novou přípojku od VaKu a zároveň nový rozvod po chatě.  V současné době děláme celkovou novou 
rekonstrukci el. rozvodů v celé chatě. Oprava je nákladná a proto se snažíme podstatnou část oprav 
dělat svépomoci a materiál pořizovat z vlastních členských příspěvků a z příspěvku obcí. Tímto jím 
děkujeme. 

V měsíci září chceme uspořádat pro občany a příznivce myslivců Myslivecké posezení, které se konají  
již několik let na Mikulůvce. Tentokrát akce proběhne na myslivecké chatě. Všechny srdečně zveme na 
zvěřinové speciality.  

Miroslav Tvrdý  - Předseda MS 
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NOVINKY, INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

• ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ DOPOSUD NEUHRADILI POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO OD-
PADU, ABY TOTO NEPRODLENĚ UČINILI.
Splatnost tohoto poplatku vypršela 31. 7. 2016.

• Obec Oznice vydala nařízení č. 3/2016 o zákazu podomovního a pochůzkového pro-
deje. Nikdo Vás tedy již nebude obtěžovat s nabídkou nechtěného zboží a služeb. Toto 
nařízení se nevztahuje na konání veřejných sbírek a kominické služby. 

• Aby nedocházelo k výpadkům elektrické energie, bude v průběhu září proveden v nej-
kritičtějších místech ořez stromů, které zasahují do elektrického vedení. 
Tímto žádáme občany, aby plnili svou povinnost a na svých pozemcích ořezávali stro-

my, které zasahují do elektrického vedení a do komunikací.

• Od 15. 9. bude pro veřejnost uzavřena zahrada v areálu bývalé školky. Díky získané dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj bude provedena revitalizace zeleně a montáž nových herních prvků na dětském hřišti. Bohužel 
s tímto přišla i zpráva, že většina smrků na zahradě jsou napadeny kůrovcem,  a bude je tedy nutné pokácet.

• ČEZ distribuce v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení 
vysokého napětí bude pro obec Oznici přerušena dodávka elektrické energie (dále také 
pro obce Mikulůvka, Jarcová, Podlesí, Bystřička) dne 15. 9. 2016 od 7:15 do 19:00 hod.

 
PODZIMNÍ ÚKLID V NAŠÍ OBCI
1. 10. – 2. 10. 2016 bude pod hospodou a  na  dolním konci obce 
u Lipů přistaven kontejner na VELKOOBJEMOVÝ ODPAD.

Co patří do velkoobjemového odpadu: 
starý nábytek, lyže, kola, zrcadla, matrace, podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární keramika (umyvadla, 
toalety), kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad aj.
Tato služba je určena pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Oznice.

• 7. 10. – 8. 10. 2016 proběhnou volby do krajských zastupitelstev. Volební místnost bude otevřena na Obecním 
úřadě Oznice v zasedací místnosti v pátek v době 14:00 – 22:00 hod. a v sobotu v době 8:00 – 14:00 hod.

V případě zájmu o sezení ve volební komisi se na nás obraťte. Dáváme přednost studentům. Výdělek je 1 300,- Kč. 

• Na podzim se v budově bývalé školy v přírodě otevře posilovna. Bližší termín bude včas upřesněn. 

• Příští rok se chystáme zorganizovat sraz oznických rodáků. Naposledy se tento sraz konal při příležitosti 
oslav 600 let od založení Oznice 3. – 4. 8. 1996. Proto Vás prosíme o případné kontakty na osoby, které se 
na Oznici narodily, ale již tady nežijí, abychom je mohli pozvat. 

• Ze strany mnoha občanů jsme přijali stížnosti o rušení nedělního klidu a tím pádem žádosti o omezení hluč-
ných pracovních činností (např. sečení trávy, řezání dřeva apod.). Tento zákaz obec nevydá. Tímto žádáme 
občany, aby byli v neděli ke svému okolí, co se hluku týče, tolerantní.

• Žádáme ty občany, kteří trvale bydlí na Oznici, ale nemají zde trvalý pobyt, aby s ohledem na ostatní občany 
o trvalý pobyt zažádali. 

• Letos obec musela provést několik větších oprav obecního vodovodu. Za vzniklé nepříjemnosti se Vám ještě 

jednou omlouváme. Kontrola vodoměrů proběhne v listopadu. Bližší termín bude včas upřesněn. 

• Žádáme Vás o hlášení případných poruch veřejného osvětlení nebo rozhlasu na obecním úřadě nebo na Tel.: 
571 453 260.

• Obec nabízí vlastníkům pozemků, na kterých leží obecní komunikace, urovnání majetkoprávních vztahů 
– odkup nebo výměnu těchto pozemků. Bližší informace na obecním úřadě.

• Obec od Vás odkoupí lesní pozemky. V případě Vašeho prodeje lesního pozemku se obec Oznice nabízí jako 
kupující. 

REALIZACE A PLÁNY VĚTŠÍHO ROZSAHU 
V ROCE 2016 A 2017
Co jsme uskutečnili:
• Zpevnila se komunikace vedoucí z lesa u Navrátilů na dolním konci. Skončil tím několik desítek let starý pro-

blém, kdy se makadam a hlína kvůli dešti vždy sesunuli na hlavní komunikaci. 

• V září bude provedena revitalizace zahrady v bývalé školce a přední části budovy (dotace MMR).

• Vybudovalo se a zprovoznilo hasičské hřiště pro mládež.

• V říjnu proběhne výsadba 90 stromů v obecním sadu na parcelách č.p. 3/2 a 3/1 (dotace MŽP ).

• Prodloužili jsme obecní vodovod v části obce u Novosadů a  Latíků.

• Kompletní zajištění svozu odpadů svými prostředky.

• Koupilo se příkopové rameno na sečení kolem našich místních komunikací.

• Pořídilo se obecní vozidlo Škoda Pickup a přívěsný vozík.

• Vypracovala se studie na kanalizaci v naší obci – najdete ji na www.oznice.cz. V roce 2017 tuto problematiku 
otevřeme a budeme aktivně řešit, jakým směrem se obec Oznice vydá v odkanalizování obce.

• Do konce roku bude vypracovaný projekt pro opravu a novou výstavbu chodníků na parcelách 
1314/5 a 1314/3 (v roce 2017 budeme žádat o dotaci na SFDI a ZK).

Plány na rok 2017:
• Podání žádosti na rekonstrukci a výstavbu chodníků.

• Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci antukového hřiště (zde už máme projekt a veškerou dokumentaci 
nachystané).

• Dovybavení obecního traktoru pro zimní údržbu – sypač, přední radlice.

• Podání žádosti o dotaci na vybudování mokřadu (přírodní tůňky).

• Podání žádosti o dotaci – výměna světel veřejného osvětlení (zde už máme projekt a veškerou dokumentaci 
nachystané).

• Řešení rekonstrukce bývalé budovy školky.

• Dále pokud budou vypsány výzvy na opravy cest, křížů atd., tak budeme operativně žádat.

Jak všichni víme, nikdo z nás neví, co bude za týden, takže jsou to pouze plány, které se mohou i nemusí 
uskutečnit. 
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Vážení občané,
všechny informace ohledně dění v naší obci naleznete na webových stránkách www.oz-
nice. cz. Na těchto stránkách si můžete zaregistrovat Vaši e-mailovou adresu, na kterou 
Vám budeme zasílat aktuality a  informace.  Dále nás také najdete na  facebooku jako 
Oznice – zpravodajství. Případné připomínky, dotazy a návrhy můžete zaslat na e-mail 
obecoznice@seznam.cz nebo osobně na Obecním úřadě Oznice.

Obec Oznice děkuje Všem občanům za aktivní spolupráci v projektech, které realizujeme 
a za podporu, kterou od Vás máme. Bez Vás by nebyla naše obec na takové úrovni, kterou 
nám mnoho jiných obcí může pouze závidět.

Děkujeme za podporu: 
starosta, kolektiv zaměstnanců a zastupitelů
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