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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
V NAŠÍ OBCI
Pravidelně Vás informujeme o problematice odpadového hospodářství v naší obci. Každoročně v tomto 
směru vypočítáme, kolik naše obec musí vyčlenit ze svého rozpočtu finančních prostředků na pokry-
tí ztráty, která by mohla být použita na úplně jiné potřebnější účely a akce, které naše obec ze svého 
rozpočtu financuje. Pro rok 2016 je ztráta 0,- Kč. Každý rok se nám dařil ve velké míře tento schodek 
snižovat. Je to díky Vaší píli, kterou jste s námi za 2 roky podstoupili. V naší obci během tohoto období 
proběhlo mnoho změn: posílily se sběrná místa tříděného odpadu, více se třídí, 90% dopravy odpadů si 
obec vyváží sama atd.
I tak neustále vidíme další obrovské rezervy. Neustále je v obci mnoho občanů, kteří netřídí tak, jak by 
měli. Máme velký přehled o tom, co vše je vyhozeno v komunálním odpadu. Je nám jasné, že pro mnoho 
z Vás je otrava jezdit a někam vyvážet tříděný odpad. Ale pochopte, že toto je ta správná cesta k řádnému 
hospodaření v naší obci, a ne jednou za čtrnáct dní vyhodit na kraj cesty 2 plné popelnice. Pokud řádně 
třídíte, není možné, aby čtyřčlenná rodina za 14 dní měla víc komunálního odpadu než je jedna 110 l po-
pelnice. V letošním roce bychom chtěli zvýšit podíl tříděného odpadu u kompozitních obalů
(oranžové pytle).
Vážení občané, ti z Vás, co mají ještě staré plastové popelnice bez koleček s malými úchyty, vyměňte je. 
Dnes už sběrné lisovací kontejnery nejsou na tyto úchyty vybaveny. Obec Oznice má neustále skladem 
dostatečné množství nových nádob, které si můžete zakoupit.
Ještě jednou 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), zavo-
lejte nám a my Vám rádi pomůžeme se bioodpadu zbavit (minulý rok jsme zaznamenali zvláštní případy 
likvidace bioodpadu (trávy), u krajnic místní komunikace, u hlavní cesty, u Mrnuštíků obrovská skládka, 
u potoka a na horním chatovišti). 

TŘÍDĚNÝ ODPAD V NAŠÍ OBCI
Svoz tříděného odpadu se provádí v těchto termínech:
Žluté pytle na plasty - jednou měsíčně vždy poslední pátek v měsíci.
Oranžové pytle – zároveň se žlutými pytli.
Odvoz žlutých a oranžových pytlů probíhá na místech dle odvozu domovního odpadu.
Žluté a oranžové pytle na tříděný odpad k dispozici ZDARMA NA OBECNÍM ÚŘADĚ. 

SKLO – čiré a barevné – dle potřeby (U Lipů, na Crhové, pod hospodou).
KOVOVÝ ODPAD – dle potřeby (U Lipů, pod hospodou).
BIOODPAD – dle potřeby (U Lipů, pod hospodou).
PAPÍR – dle potřeby (U Lipů, u studní, na Crhové, na Nivce, zastávka konečná, pod hospodou).
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD, NEBEZPEČNÝ ODPAD- jednou za půl roku na jaře na podzim.
Odvoz odpadu probíhá na sběrném místě (pod hospodou). 

SVOZ KOMUNÁNÍHO ODPADU
Co 14 dní v úterý. Termíny – viz. volně přiložený leták.
Prosíme Vás, před svozem nesypte do popelnice žhavý popel.
Co nepatří do komunálního odpadu: plast, sklo, papír, bioodpad, objemný odpad, stavební odpad, nebezpečný 
odpad, elektrozařízení, kovy, uhynulá zvířata.
Po svozu odpadů si vždy popelnice ukliďte, aby nezůstávaly na místních komunikacích a na křižovatkách.

PROČ BÝT OBČANEM OBCE OZNICE
Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás souhrn výhod občana hlášeného v obci Oznice. 

Být oznickým občanem je nejenom čest, ale je to výhodné pro obě strany. Věříme, že nabídka služeb a výhod 
se bude neustále rozrůstat a bude motivací pro přihlášení se k trvalému pobytu. Tím současně žádáme ty 
občany, kteří trvale žijí v obci a nemají trvalé bydliště, aby se k trvalému pobytu přihlásili. 
Výhody občana obce Oznice:
• každé oznické dítě bude vítáno v rámci vítání občánků a obdrží věcné dary
• rodiče s trvalým pobytem v Oznici mají přednostní právo pro přijetí dětí do kroužku (SDH a myslivost)
• rodiče s trvalým pobytem v Oznici mají přednostní právo pro přijetí dětí na příměstské tábory, 
které se konají 2x ročně
• občané s trvalým pobytem platí za svoz odpadů jen 350,- Kč
• občané s trvalým pobytem platí za pejska poplatek jen 50,- Kč
• občané s trvalým pobytem mohou využít pronájem kontejnerů zdarma
• občané s trvalým pobytem mají při mnoha kulturních akcí občerstvení zdarma aj.
• senioři s trvalým pobytem se jednou ročně schází při kulturní akci – posezení se seniory, kde probíhají dis-

kuze na obecní témata
• každý oznický senior při dosažení významného jubilea obdrží věcný dar
• nákladní vozidlo 12t
• traktor Zetor
• štěpkovač – štěpkování ovocných dřevin
• vidimace (ověřování listin) a legalizace (ověřování podpisů) – na Obecním úřadě v úředních hodinách
• kadeřnice p. Kubjátová, termíny v r. 2017: 3.2., 3.3., 31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 

10.11., 8.12., 5.1.2018. Nutné objednání na tel.: 605 039 628
• Kosmetička p. Hlaváčová 1x měsíčně, objednávky na tel.: 605  895 808, 721 700 606
• Knihovna – každou středu 15-17 hod.
• Mateřské a rodinné centrum Ozničánek, z.s. – každé úterý 9-12 hod., kontaktní osoba Markéta Dobešo-

vá, tel.: 728 373 972
• Restaurace pod Jarčovkú kulú nabízí rozvoz obědů. Na výběr ze 3 druhů jídel, cena 75 – 80 Kč. Obec Oz-

nice přispívá seniorům s trvalým pobytem v obci 10% z ceny oběda.
• odvoz seniorů na Bystřičku nebo vyzvednutí léků
• pronájem kulturního sálu a multifunkčního centra na rodinné oslavy, svatby aj.
•  žump, čističek a jímek
• 2x ročně svoz velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, sběr železa a papíru, 1x měsíčně svoz žlutých 

a oranžových pytlů
• využívání kontejnerů na bioodpad
• 2x týdně cvičení 
• taneční lekce
• odvoz králičích kůží
• odvoz do kostela v Brankách
• 2x ročně nákup krmiva (ječmen a pšenice) a dovoz krůt aj. drůbeže
• zájmová činnost pro mládež – hasičský sport, myslivecký kroužek
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MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2017
Vážení spoluobčané
Zastupitelstvo obce Oznice má schválenou Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Obec Oznice zavádí a vybírá tyto místní poplatky na rok 2017:

1) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů
Pro rok 2017 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 bydli-
ště z důvodu studia – nutno doložit potvrzením či čestným prohlášením (pro tyto občany činí sazba poplatku 
200,- Kč)
K datu 31. 7. 2017 končí splatnost poplatků za odvoz odpadů.

2) Poplatek za vodu 
Pro rok 2017 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, ale nejpozději vždy na konci roku.

3) Poplatek za psa 
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.

JARNÍ ÚKLID V  OBCI
25. 3. 2017 bude pod hospodou přistaven 
kontejner na VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Co patří do velkoobjemového odpadu:
starý nábytek • lyže • kola • zrcadla • matrace • pod-
lahové 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. Jarní úklid bude pouze v tento 
den a pod dohledem obecních zaměstnanců.

OZNICE – LIKVIDACE  
ODPADNÍCH VOD
Vedení obce Oznice hodlá řešit problematiku likvidace splaškových odpadních vod v celé obci. Konfigu-
race terénu a zejména skutečnost, že většina zástavby je roztroušena po stráních a i mezi domy, které jsou 
kolem hlavní silnice, jsou vzdálenosti, které neumožňují vybudovat za přijatelné investiční náklady kana-

lizaci zakončenou v čistírně odpadních vod. To prokázala 
studie, která byla vypracována v polovině roku 2016.
Zdaleka nejen v  Oznici si vedení obce uvědomuje 
situaci spojenou s řešením problematiky bezpeč-
né likvidace odpadních vod. Legislativa řešící 
tuto problematiku se neustále zpřísňuje a 
klade stále větší důraz na nutnost čištění 
odpadních vod kvůli zlepšení životního 
prostředí. Spolu se zpřísňováním pod-
mínek jsou ale vytvářeny podmínky pro 
budování kanalizací, čistíren odpadních 
vod a dalších souvisejících zařízení, která 
umožní vypouštění vyčištěných odpad-
ních vod do vodotečí. Těmito podmínka-
mi jsou myšleny dotace, které jsou k dis-
pozici od různých poskytovatelů, ať už je 
to Státní fond životního prostředí (dále 
SFŽP), Ministerstvo zemědělství ČR (dále 
MZe ČR) nebo kraje. 
V  Minulém plánovacím období 2007 – 
2013 nejvýznamnější poskytovatel dotací 
SFŽP zaměřoval svou pozornost spíše na vět-
ší sídla a dotace byly poskytovány na větší pro-
jekty, nyní jsou na řadě i menší obce, které mohou 
čerpat z  fondů spravovaných poskytovateli dotací. 
Veřejně se však předpokládá, že toto plánovací období 
2014 – 2020 je posledním, kdy se na tuto problematiku 
budou poskytovat prostředky ve větších objemech. Proto si 
i menší obce uvědomují vážnost situace a potřebu věc řešit. 
Ve druhé polovině roku 2016 vypsal SFŽP z národních prostředků „Výzvu č.11/2016 k předkládání žádost-
ní o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí“ dále jen Výzva. Jedná se o 
zcela nový program, který umožňuje podporu a financování pro „…prevence či omezení znečištění povr-
chových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren 
odpadních vod a to v oblastech, kde není z  technického či ekonomického hlediska výhledová možnost 
připojení ke stokové síti zakončené ČOV“.
Protože je v České republice celá řada obcí, kde je problematické z různých důvodů budovat splaškovou 
kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod, je hned po zveřejnění této Výzvy o čerpání zdrojů velký 
zájem. 
Pokud si uvědomíme, že i sebebohatší obec se nepustí do výstavby splaškové kanalizace a čistírny od-
padních vod bez dotací, je třeba si uvědomit, čím jsou pak obce limitovány. Jedná se zejména o finanční 
omezení, u kterých je stanoveno, jaké maximální prostředky je možno vynaložit pro bezpečnou likvidaci 
odpadních vod od jednoho obyvatele napojeného na kanalizaci. Tento limit je u SFŽP 90 tis. Kč a u MZe  
je to 80 tis. Kč.
Je celá řada obcí, které se do těchto limitů nemohou s náklady na kanalizaci a ČOV vejít. Nejtypičtějším 
příkladem jsou obce s nesouvislou a roztroušenou zástavbou, kde by výstavba kanalizace znamenala ob-
rovské investiční náklady na odkanalizování domovního počtu obyvatel. 
Proto bude připravováno řešení, které bylo rovněž ve studii představeno a které je založeno na vybu-
dování většího množství malých a domovních čistíren odpadních vod, které budou čistit odpadní vodu 
z jednotlivých nemovitostí. Atraktivita této varianty vzrostla poté, kdy Státní fond životního prostředí ČR 
(SFŽP) v říjnu 2016 vyhlásil Výzvu č.11/2016, podle které je možno získat dotaci na vybudování výše zmi-
ňovaných malých a domovních čistíren odpadních vod (MČOV a DČOV). V podmínkách uvedené výzvy 
jsou podmínky, které je nutno splnit, aby bylo možno dotaci poskytnout. Těchto podmínek je řada a není 
účelem je zde všechny vyjmenovávat, ale několik nejdůležitějších zde připomeneme.
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Návrh MČOV a DČOV počítá s tím, že stavebníkem a vlastníkem čistíren odpadních vod bude po dobu 
deseti let obec, ale navíc bude i provozovatelem. Bude najata a vyškolena osoba, která bude odborně pro-
vozovat MČOV v obci pro všechny napojené nemovitosti. Tím bude zaručeno, že nedojde k  situaci, že 
některé MČOV budou provozovány pečlivě a v souladu s provozním řádem a jiné díky nedbalosti nebo 
neznalosti majitelů, špatně. Dalším velmi důležitým momentem, který zvyšuje spolehlivost čistícího pro-
cesu, je to, že v čistírnách bude umístěn systém signalizace, který bude do dispečinku odesílat informace 
o chodu DČOV. Provozovatel tak bude okamžitě obeznámen s eventuální poruchou některé MČOV, aby 
mohl okamžitě zasáhnout a opravit příslušné zařízení. Decentralizované čištění odpadních vod tak bude 
fungovat pro jednotlivé domy bez toho, aby jejich obyvatelé měli starost o provozování čistíren. Provozo-
vatel bude kromě odborné erudice být vybaven potřebným nářadím a mechanizací pro provozování. Dále 
bude třeba, aby měl zásobu běžných náhradních dílů. Není třeba připomínat, že je vhodné, aby všechny 
DČOV byly od jednoho výrobce, protože to při pořizování umožní získat množstevní slevu, ale zejména 
pro obsluhu bude výhodné, že bude perfektně ovládat danou technologii a že i pro náhradní díly bude 
jeden dodavatel.
V  rámci studie bylo navrženo rozmístění všech MČOV tak, aby byly co nejkratší kanalizační přípojky 
a aby bylo možno vyčištěné odpadní vody pouštět bez problémů do vodoteče. Je jasné, že ve studii není 
možno přesně navrhnout umístění MČOV. K tomu bude třeba důkladné pochůzky a projednání s majiteli 
napojovaných nemovitostí. Přípojky elektrické energie pro provoz MČOV budou z veřejné rozvodné sítě 
pro ČOV společné pro několik domů. Pro DČOV sloužící pro jeden dům budou elektropřípojky vybu-
dovány z napojovaných nemovitostí. Čistírny byly navrženy tak, aby k nim byl přístup s fekálním vozem, 
který bude po naplnění kalového prostoru odvážet přebytečný kal.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ  
A JINÉ AKCE
8. 2. CVIČENÍ PŘI LATINSKOAMERICKÉ HUDBĚ – první lekce, v MF centru od 19:00 hod.,  
poté každou středu od 19:00 hod.
10. 2. SETKÁNÍ SENIORŮ – v obecním sále od 15 hod. Prosíme seniory, aby potvrdili svou účast do pondělí 
6. 2. 2017 na obecním úřadě, telefonicky 571 453 260, 725 016 029 nebo na e-mail obecoznice@seznam.cz
11. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL – v obecním sále od 15 hod.
18. 2. MYSLIVECKÝ PLES – v obecním sále od 19:30 hod.
24. 2. SETKÁNÍ OBČANŮ – diskuze ohledně problematiky kanalizace a ČOV v obci, v obecním sále 
18. 3. SPORTOVNÍ ZÁBAVA V RETRO STYLU – pořádá TJ Oznice v obecním sále od 20:00 hod. 
14. 4. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – v obecním sále od 13:00 hod.
29. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
12. 5. DEN MATEK
4. 6. DĚTSKÝ DEN
24. 6. OZNICKÝ KOPEC – při této příležitosti bychom chtěli uspořádat sraz rodáků obce Oznice – viz volně 
přiložený leták.
3. 7. -7. 7. PŘÍMĚSTSKÝ HASIČSKÝ TÁBOR – kapacita maximálně 20 dětí. Přednost budou mít členové 
SDH Oznice.
31. 7. -4. 8. PŘÍMĚSTSKÝ MYSLIVECKÝ TÁBOR - kapacita maximálně 20 dětí. Přednost budou mít děti 
z mysliveckého kroužku. 



OZNICKÝ ZPRAVODAJ - ÚNOR 2017 OZNICKÝ ZPRAVODAJ - ÚNOR 2017

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Malé ohlédnutí za kulturními událostmi, které se na Oznici odehrály od září 2016 do ledna 2017.

3. 9. MYSLIVECKÝ SPOLEK DLÚHÁ 
HŮRA uspořádal na Mikulůvce na my-
slivecké chatě zvěřinové hody. Návštěv-
níci si mohli pochutnat na zvěřinovém 
guláši, divočákovi se zelím, šípkové 
omáčce nebo na klobáskách.

29. 9. OZNICKÁ DRAKIÁDA – toho-
to teplého a slunečného odpoledne se na 
louce „pod lipkami“  zúčastnilo mnoho 
dětí i dospělých.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.10. VESELÉ DÝŇOVÁNÍ – již tra-
diční akce vyřezávání halloweenských  
dýní uspořádaná obecním úřadem a 
MC Ozničánkem.

1.11. POCHOD BROUČKŮ S  LAM-
PIONY A ZAMYKÁNÍ LESA - náš už 
tradiční oznický lampionový pochod 
ukončený ohňostrojem a opékáním špe-
káčků. A jelikož se pomalu a jistě blížila 
zima, děti s pomocí Lesního pána také 
zamkly les k zimnímu spánku. Před tím 
ale musely najít zlatý klíč a poklad a 
přednést básničku Lesnímu pánovi. Bě-
hem průvodu se naučily, která zvířátka 
v zimě spí, která naopak můžeme v lese 
vidět a co jim můžeme dát do krmelce. 
Děkujeme za Vaši účast, která je rok od 
roku vyšší a za báječnou atmosféru.

19. 9. HASIČSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD– v sobotu v 9 ráno turisté vyšli od Obecního úřadu Oznice a 
prošli trasu Horecká – Kozara – Podolí – Lázy – Oznice. Bohužel počasí nepřálo, od rána a po celý den pršelo. 
Kvůli tomu byl počet turistů malý - 3 lidé a jeden pes.

26.11. ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍ-
HO BETLÉMA A STROMU - první ad-
ventní víkend proběhla oblíbená tradič-
ní akce - rozsvícení betléma, vánočního 
stromu a zvonice. K tanci a poslechu 
zahrál soubor písní, tanců a cimbálové 
muziky Beskyd v počtu 21 členů (!), kte-
rý společně se svařeným vínem, punčem 
a dalším bohatým občerstvením vytvo-
řil pěknou předvánoční atmosféru. Lidí 
přišlo opravdu hodně, okolo 200! K jídlu 
byl připraven tradičně ovar a špekáčky a 
na stolech nechybělo cukroví. 

9. 12. – NA OBECNÍM ÚŘADĚ PRO-
BĚHLO OCENĚNÍ OBČANŮ, kteří 
se zasloužili o zviditelnění naší obce v 
uplynulém roce. Starosta obce ocenil 
SDH Oznici oddíl mládeže (ml. žáci 1. v 
okrese, st. žáci 2. v kraji, dorost 1. v ČR) 
a předal symbolický šek ve výši 15 000,- 
Kč na sportovní výbavu. Z jednotlivců 
byli oceněni Vlastimil Nohavica, jakož-
to sládek nejúspěšnějšího minipivovaru 
Holendr, a Daniel Klvaňa za své skvělé 
výsledky v hasičském sportu. 
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11. 12. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - mezi 
občany naší obce jsme přivítali 8 Ozni-
čánků. Po úvodním slovu starosty vy-
stoupily Veselé flétničky pod vedením 
Zdenky Janušové a po oficiálním přiví-
tání nových občánků nechyběl tradičně 
sladký raut. Přivítáni byli Matěj Potěšil, 
Veronika Potěšilová, Stella Kupská, Vác-
lav Vodvářka, Barbora Kučerová, Theo 
Smékal, Šimon Dobeš a Lukáš Závodný. 

30.12. PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠ-
LAP NA PIŠKOVOU - Tradiční před-
silvestrovský pochod na Piškovou byl 
opět na jedničku. To především díky 
Vám! Díky, že jste přišli a vytvořili po-
hodovou atmosféru předposledního dne 
roku 2016! 

31.12. OZNIČTÍ SPORTOVCI 
USPOŘÁDALI SILVESTROVSKÝ 
POCHOD NA PRŽENSKÉ PASEKY.

7. 1. 2017 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
-  v sobotu chodily po Oznici 4 skupiny 
tříkrálových koledníků. Dohromady vy-
brali 14 753,- Kč, což je o 993,- Kč více 
než minulý rok. Druhý den šli koledníci 
za odměnu do kina na animovanou po-
hádku "Robinson Crusoe - na ostrově 
zvířátek" a do pohostinství Pepi na pizzu 
a pohár. 

14.1. HASIČSKÝ PLES – na 140 lidí se 
přišlo pobavit do místního kulturního 
sálu. K tanci a poslechu zahrálo duo Ex-
press. V hlavní tombole byly např. bečky 
piva, půlka prasete nebo motorová pila. 

MS DLÚHÁ HŮRA 

ÚNOR V NAŠÍ HONITBĚ
Honcování zajíců, přílety prvních stěhovavých ptáků a prodlužující se den jsou jasnými příznaky konce 
zimy a příchodu nového života do přírody – jara. Bohužel však v únoru ve většině honiteb ještě leží sníh 
a zvěř potřebuje naši ochranu a péči ještě víc než jiné měsíce. Proto je hlavní pracovní náplní myslivců 
péče o zvěř. Po dlouhé zimě má vyčerpány tukové zásoby energie, je v horší fyzické kondici, v těle samic 
probíhá intenzivní vývoj embryí.
Spárkatá zvěř musí mít v únoru v krmelcích dostatek kvalitní a vyvážené potravy. Předejdeme tím poško-
zování lesních porostů. Jadrné krmivo předkládáme v menších dávkách, zejména srnčí zvěři. Dužnaté kr-
mivo nabídneme zvěři čerstvé a jen v takovém množství, aby jej stačila v krátké době zkonzumovat. V níže 
položených honitbách začíná zvěř postupně přecházet na zelenou potravu. Proto zkontrolujeme a dopl-
níme sůl do  solníků a v  rizikových lokalitách (ozimy, řepky u  lesa atd.) nabídneme zvěři kvalitní seno. 
Intenzivní péči věnujme rovněž drobné zvěři. Při větší sněhové pokrývce kácíme záhryzky z vhodných 
dřevin (měkké listnáče, ovocné stromy). Jistě není od věci (samozřejmě po dohodě s vlastníkem pozemku) 
odhrnout sníh z ozimů, aby se zajíci, bažanti a koroptve dostali k zelené potravě.
V únoru máme již minimum loveckých příležitostí. Věnujeme se lovu lišek a zejména selat zvěře černé, 
a  to individuálními způsoby lovu. I když  jsou stavy divočáků poměrně vysoké, přistupujme k  lovu této 
„rytířské zvěře“ v únoru zodpovědně. Uvědomme si, že v únoru již dospělé bachyně metají selata a také 
lončačky jsou v pokročilém stadiu březosti.
Čas strávený v honitbě, a zejména čerstvé obnovy, využijeme ke sčítání zvěře a k tomu, abychom si udě-
lali co možná nejpřesnější obraz o počtu, stavu, poměru pohlaví a věkových třídách zvěře v naší honitbě. 
V únoru se často zvyšuje frekvence onemocnění zvěře, proto si všímáme rovněž její kondice či stavu osrs-
tění nebo opeření.
Myslivecký hospodář provede zhodnocení uplynulého roku. Pro  výroční schůzi připraví bilanci a  plán 
činnosti na nový myslivecký rok. Kromě vedení evidence běžných záznamů připravuje potřebné podklady 
pro březnové sčítání zvěře a uzávěrku mysliveckého roku 2016.
Myslivost je celoroční činnost a v každém ročním období převažují její určité prvky. Jaro, které zanedlou-
ho bude  je obdobím klidu v honitbách, protože ptáci sedí na hnízdech a ostatní zvěř klade mláďata. Mys-
livci proto tento čas využívají k údržbám mysliveckých zařízení, práci na potravních políčkách a biopásech 
a podobně.
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MYSLIVECKÝ KROUŽEK
Myslivecký spolek Dlúhá Hůra ve spolupráci s Obecním úřadem Oznice otevřel v říjnu 2016 myslivecký krou-
žek. 20 dětí z Oznice a Mikulůvky se každou druhou sobotu či neděli učí o ochraně a chovu zvěře, o ochraně 
přírody, poznávají a pozorují zvěř, poznávají stromy a rostliny, učí se kynologii a střelbě ze vzduchovky.  
V říjnu 2016 se mladí myslivečci pilně učili střelbě ze vzduchovky, protože je už 20.10. v Novém Hrozenkově 
čekala soutěž. Závodu se celkově účastnilo 45 dětí z celého kraje. Na stupně vítězů sice nikdo z našich nedosáhl, 
ale všichni na svůj první závod stříleli moc dobře!
V listopadu šli s pytlem kaštanů do lesa nakrmit zvířátka a o tomto tématu se mnohé naučili. Počasí nepřálo – 
pršelo, ale i tak šly děti s úsměvem na tváři (naše děti prostě nejsou z cukru!). Také přespali na myslivecké chatě 
v Mikulůvce, kde si hráli i studovali.
Během vánočních svátků šli mladí myslivečci do lesa, kde se naučili něco o krmení divoké zvěře a také tam 
zvířátkům připravili chutný vánoční stromeček. 28. 12. 2016 šli do kina na pohádku Anděl Páně 2, což byla na 
sklonku roku téměř pohádková nutnost!  V lednu 2017 bobovali na louce Pod dubem nebo bruslili na novém 
oznickém kluzišti. 

40 LET STOLNÍHO TENISU NA OZNICI
Dne 27. 8. 1976 byl založen pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty v obci Oznice oddíl stolního tenisu. V roce 
2016 oslavil stolní tenis na Oznici 40 let od svého založení. 
První zápas v okresní soutěži sehrálo 29. 9. 1976 družstvo mužů v Krhové v sestavě Čestmír Skýpala, Karel 
Máslo, Zdeněk Skýpala a Eduard Hradil. V průběhu sezony se sestava doplnila o Vladimíra Skýpalu, An-
tonína Urbana a Jaroslava Batrlu, který přestoupil do oddílu TJ Oznice ze Sokolu Zašová. Takto posílené 
družstvo skončilo v okresní soutěži na pěkném pátém místě za účasti osmi oddílů. Pro sezonu 1977-78 po-
sílili družstvo hráči František Folta a Miroslav Hladík. Ve druhém roce svého působení skončilo družstvo 
v okresní soutěži na druhém místě a postoupilo do okresního přeboru, kde se dlouhá léta umísťovalo na 
předních místech tabulky, o čemž svědčí i několik diplomů, které družstvo získalo. V sestavě se vystřídali 
také i další hráči z Oznice, např. Josef Zetek, Saša Novosad, Vladimír Skýpala a Ludvík Brodek. Do činnosti 
oddílu stolního tenisu se zapojily i ženy – Alena Skýpalová, Jana Tvrdá a Dája Novosadová. 
Posilou pro oddíl byly i některé přestupy hráčů, jako např. Antonín Škrabánek z Mikulůvky, Eduard Freud 
z TJ MEZ Vsetín, Erich Martíšek z Hošťálkové, Břetislav a Bronislav Latíkové z Jablůnky. 
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V r. 1977 zahájilo činnost družstvo žáků. První utkání žáci sehráli 25. 9. 1977 ve Vidči v sestavě Libor Pon-
čík, Roman Vaněk a Bohumil Bětuňák. Pod vedením trenéra Karla Másla se naučilo hrát stolní tenis mnoho 
mladých hráčů z Oznice, např. Karel Pončík, Libor Skýpala, Pavel Kelárek, Jaroslav Vaněk, Lubomír Dobeš, 
Pavel Hurtík a Miroslav Tvrdý. Na činnost trenéra Karla Másla navázali Ludvík Brodek a Bohumil Bětuňák 
st. Pod jejich vedením žáci opět dosahovali kvalitních výsledků a umísťovali se na předních místech žákov-
ských žebříčků. V družstvu žáků se vystřídali např. Tomáš Bětuňák, Pavel Brodek, Jaroslav Skýpala, Tomáš 
Skýpala nebo Vladimír Skýpala. Starší žáci a později také jako hráči dorostu ve složení Martin Skřídlovský, 
Radek Skýpala, Martin Matouš a Jaroslav Kelárek několikrát vyhráli okresní soutěž vesnických družstev a 
postoupili do krajských soutěží. 
Posilou byl pro oddíl v r. 2002 hráč Stanislav Kuběna (nyní úspěšný hráč DDM Val. Meziříčí), který byl v té 
době nejen posilou pro družstvo mužů, ale také vzorem pro mládež, kterou trénoval Josef Skřídlovský. Pod 
jeho vedením se žáci, později také jako dorostenci, umísťovali na předních místech okresních i krajských 
bodovacích turnajů. Richard Skýpala, Zbyněk Tvrdý, Petr Pončík, Lukáš Dobeš, Ondřej Šebesta, Markéta 
Dobešová, Kateřina Pončíková, Kristýna Dobešová, Nikola Skýpalová získali řadu diplomů a titulů přeborní-
ků okresu Vsetín. K největším úspěchům v r. 2006 patřilo první místo Kateřiny Pončíkové v krajské soutěži a 
její nominace na mistrovství ČR v kategorii mladších žáků, kterého se také zúčastnila. Úspěch zopakovala v r. 
2011, když byla nominována v kategorii dorostenek na mistrovství ČR ve Frýdlantu nad Ostravicí. Svou dob-
rou výkonnost si udržuje i v kategorii dospělých jako hostujících hráčka druhé ligy v družstvu Sokola Vsetín. 
Na regionální úspěchy navázala skupina mladých hráčů a hráček René Skýpala, Michal a Daniel Šebestovi, 
Dominika a Daniel Klvaňovi a Tereza Skýpalová. Tato skupina sportovců měla talent nejenom na stolní tenis, 
ale jejich sportovních nadání se později projevilo hlavně v hasičském sportu. 
V posledním období se na bodovací turnaje připravovali žáci Tomáš a Marek Bětuňákovi, Adam Skřidlovský 
a Magdaléna Pončíková. Skupinu nejmladších trénuje Tomáš Bětuňák st.
Oddíl stolního tenisu každoročně pořádá turnaj jednotlivců ve dvouhře a čtyřhře. V roce 2016 to byl již 36. 
ročník. Turnaj patří k nejstarším v okrese Vsetín a zúčastňuje se ho řada špičkových hráčů nejen z našeho 
regionu. Soutěž ve střelbě ze vzduchovky v Novém Hrozenkově.

Přespání na myslivecké chatě v Mikulůvce.

Vánoční vycházka do lesa.

Podzimní vycházka do Dlúhé Hůry.
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Oddíl pořádá také vánoční turnaje pro členy TJ. 29. 12. 2016 zvítězil Lukáš Dobeš, který obhájil prvenství 
z předešlého roku. Na druhém místě skončila Kateřina Pončíková a na třetím místě se umístil Aleš Cihlář. 
Stolní tenis přeje všem příznivcům a nejen jim pohodový rok 2017.
Velké poděkování patří Karlovi Máslovi a Jaromíru Batrlovi, kteří se zasloužili o začátky stolního tenisu 
na Oznici.  

Text a fotky: Josef Skřídlovský

DALŠÍ SKVĚLÝ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH 
OZNIČANKY! 
Dne 21. 1. 2017 se zúčastnila Natálie Skýpalová z Oznice postupového turnaje GP CU13 v badmintonu v Jihla-
vě, kde obsadila krásné druhé místo ve dvouhře, první místo ve smíšené čtyřhře a první místo ve čtyřhře dívek. 
Ve všech třech kategoriích postupuje a bude nás reprezentovat na celostátním turnaji v Aši 4. 2. 2017. Na to, že 
badminton hraje teprve třetím rok pod vedením TJ Sokol Růžďka, je výsledek velmi příjemným překvapením.
Přejeme hodně dobrých míčů! 

Text a foto: Gabriela Skýpalová

Z turnaje jednotlivců ve dvouhře a čtyřhře dne 16.4.2016 „Oznice 2016“. Uprostřed v modrém stojí zakladatel st. tenisu 
na Oznici Karel Máslo.

Natálie Skýpalová (vpravo) s Lucií Krulovou (Badminton 
Sharks Brno) -vítězky ve čtyřhře. 

Natálie Skýpalová s Adamem Veselým (Břeclav) - vítězi 
v párech.

Stolní tenisté z  Oznice se soupeři z  Rožnova v  r. 1980. 
Zleva stojí Jaroslav Ryboň, Hynek Bartošek, Luděk Hrásný, 
František Mikulenka a František Folta. Před nimi zleva Libor 
Pončík, Čestmír Skýpala, Karel Máslo a Zdeněk Skýpala. 

Družstvo stolního tenisu TJ Oznice v  sezoně 2002-
2003. Zleva: Radek Skýpala, Stanislav Kuběna, Martin 
Skřídlovský a Josef Skřídlovský. 

Družstvo stolního tenisu Oznice, které se zúčastňuje 
regionálního přeboru: zleva Radek Skýpala, Petr Pončík, 
Lukáš Dobeš, Kateřina Pončíková, Aleš Cihlář a hrající 
trenér Josef Skřídlovský. 

Družstvo žáků stolního tenisu TJ Oznice v sezoně 2002-
2003. Zleva: Lukáš Dobeš, Kristýna Dobešová, Kateřina 
Pončíková, Petr Pončík, Ondřej Šebesta. Za nimi stojí 
Markéta Dobešová a Zbyněk Tvrdý. 

Po zápase s Brankama n. M. v  r. 1978. Zleva František 
Folta, vedoucí družstva Vladimír Skýpala, Jaromír Batrla. 
Dole Karel Máslo a Zdeněk Skýpala.
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PLÁNY A REALIZACE VĚTŠÍHO 
ROZSAHU V ROCE 2017
• podání žádosti o dotaci na opravu chodníků (realizace 2018)
• podání žádosti na rekonstrukci antukového hřiště 
• podání žádosti o dotaci na otevření dětské skupiny (miniškolky)
• příprava a podání žádosti o dotace na domovní ČOV
• příprava projektové dokumentace pro vybudování bytů v bývalé budově školky
• koupě a provoz místního pohostinství
• vypracování projektové dokumentace pro hasičské hřiště
• podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace
• podání žádosti o dotaci o vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
• vybudování sběrného dvora v obci Bystřička, který obec Oznice bude moci využívat

REALIZOVANÉ PROJEKTY VĚTŠÍHO 
ROZSAHU V ROCE 2016
• oprava obecního traktoru
• pořízení příkopového ramena (sekačka)
• pořízení přední radlice 
• pořízení sypače
• výsadba ovocného sadu
• rozšíření obecního vodovodu – hasičské hřiště
• oprava chatky na hasičském hřišti
• zpevnění a výstavba účelové komunikace č.p.1328 kat. území obce .
• zpevnění a výstavba části komunikace č.p.1292 kat. území obce.
• revitalizace zeleně a doplnění herních prvků, oprava přední části budovy v areálu bývalé dětské školky
• vytvořeny nové webové stránky obce Oznice
• pořízení obecního vozidla Pick – up a vozíku za osobní vozidlo
• zprovozněn vysokorychlostní internet
• Obecní traktor s přední radlicí a sypačem
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Vážení občané,
všechny potřebné informace a dění v obci najdete na obecních stránkách www.oznice.cz, na facebooku a na 
informačních tabulích v obci.
• Poku chcete vše vědět jako první, není nic jednoduššího, než si zaregistrovat Váš email na našich stránkách a 

důležité informace budete mít vždy včas na Vašem emailu.
• Na konci roku jsme spustili nové webové stránky, které jsou uzpůsobeny pro chytré telefony a tablety. Předem 

se omlouváme, že ještě není na stránkách vše doplněno. Neustále se na webových stránkách pracuje. 

O PORUŠE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NEBO OBECNÍHO ROZHLASU VÁS ŽÁDÁME O NAHLÁŠE-
NÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ OZNICE NEBO NA TEL. ČÍSLE 571 453 260.

Na závěr: Případné připomínky, dotazy, nebo návrhy můžete zaslat na e-mail obecoznice@seznam.cz nebo 
osobně na Obecním úřadě Oznice.

 
Děkujeme za podporu 

starosta Martin Gerža, kolektiv zaměstnanců a zastupitelů.
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