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Pravidelně Vás informujeme o problematice 
odpadového hospodářství v naší obci. 
Velké poděkování patří těm, kteří aktivně třídí 
odpad, a tím snižují všem občanům náklady. 
Tímto vyzýváme občany, kteří řádně netřídí, 
aby se přidali a řádně hospodařili jako ostatní.  
Pytle na tříděný odpad plast, kompozitní 
obal, si můžete zdarma vyzvednou na OÚ.
Obec Oznice nabízí celoročně nádoby na 
směsný komunální odpad – plastové i kovo-
vé, za 823 Kč.

Důležité upozornění:

• Pokud v popelnicích bude při vývozu žhavý 
popel, nádoba nebude vyvezena.

• Místa pro sběr tříděného odpadu není skla-

diště Vašich věcí. Pokud se odpad neve-
jde do nádob nebo tento odpad netřídí-
me (např. nebezpečný), neodkládejte tyto 
odpady k nádobám. My k Vám na zahra-
du také nevozíme věci, které nepotřebuje-
me. Musíte vyčkat na podzimní nebo jarní 
úklid, nebo odpad odvézt do sběrných dvo-
rů a zaplatit. Obec Oznice nechce investo-
vat do drahých kamerových systémů pro 
kontrolu kdo a co kde vyhodil. Děkujeme 
za pochopení.

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 odpadu probíhá na místech dle do-
movního odpadu.
Žluté a oranžové pytle na tříděný odpad k dis-
pozici 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 (od dubna do října) – dle potřeby (u 
Lipů, pod hospodou).
Papír – dle potřeby nádoby jsou umístěny (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.
Před svozem nesypte do popelnice žhavý popel.

Odpadové 
hospodářství  
v naší obci
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Žádáme občany, aby si ořezali větve (i u 
ovocných stromů) zasahující do místních 
komunikací, do výše 3 m. Dále žádáme o 
ořez dřevin v křižovatkách a zatáčkách, kde 
se stává daná komunikace nepřehledná a 
zvyšuje se riziko nehodovosti. Pokud ne-
máte možnost si ořez udělat sami, rádi Vám 
pomůžeme. Pokud nevíte kam s uřezanou 
dřevinou, rádi Vám ji zeštěpkujeme.

Co nepatří do směsného komunálního 
odpadu: 

• Plast, sklo, papír, bioodpad, objemný odpad, 
stavební odpad, nebezpečný odpad, elektro-
zařízení, kovy, uhynulá zvířata.

• Nádoba na odpad – popelnice musí být na-
chystána tak, aby obsluha poznala, že je po-
třeba ji vyvézt.  

Po svozu odpadů si vždy popelnice ukliďte, 
aby nezůstávaly na místních komunikacích 
a na křižovatkách (u rybníku, Crhové, nad 
točnou atd.).

Místní poplatky  
pro rok 2018
Vážení spoluobčané
zastupitelstvo obce Oznice má schválenou 
Obecně závaznou vyhlášku o místních poplat-
cích.
Obec Oznice zavádí a vybírá tyto místní po-
platky na rok 2018:

1) poplatek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. 
Pro rok 2018 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 po-

bytu v obci, které prokazatelně pobývá dlou-
hodobě  mimo své bydliště z důvodu studia 
– nutno doložit potvrzením či čestným pro-
hlášením (pro tyto  občany činí sazba po-
platku 200 Kč)

K datu 31. 7. 2018 končí splatnost poplatků 
za odvoz odpadů.

2) Poplatek za vodu  
Pro rok 2018 bylo schváleno vodné  
17 Kč /1 m3  
Poplatky za vodu žádáme zaplatit vždy po 
zapsání a kontrole vodoměrů našimi pra-
covníky, a to nejpozději do měsíce po za-
psání, ale nejpozději vždy na konci roku.

3) Poplatek za psa  
Poplatek za 1. psa 50 Kč a každý další 
75 Kč. 
Žádáme Vás o hlášení nových chlupatých 
členů Vaší rodiny.

Ořez stromů a keřů v obci
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Oznice 91
Tel.: 571 411 654 – kancelář
 608 604 460 – Danica Šebestová  
E-mail: mcoznicanek@seznam.cz
Provozovatel: Mateřské a rodinné centrum 
Ozničánek  z. s. s finanční podporou EU

Dne 4. 9. 2017 zahájila svoji činnost miniškolka 
Ozničánek. Jedná se o registrovanou dětskou 
skupinu s kapacitou 12 dětí ve věku od 1,5 do 6 
let. O děti se starají pečovatelky Ludmila Stan-
číková, Lenka Cochlarová a Danica Šebestová. 
K docházce je aktuálně zapsáno 27 dětí, někte-
ré z nich navštěvují školku pravidelně každý 
den, některé docházejí nepravidelně několikrát 
týdně. Běžná pracovní doba miniškolky je 6:30 
– 16:00. V případě potřeby je možné po dohodě 
s pečovatelkami pracovní dobu upravit, ráno už 
od 6:00, odpoledne potom za příplatek až do 
19 hodin. Pro děti se snažíme připravit zajíma-

vý program. Pravidelně s dětmi tvoříme téma-
tické výrobky, které rozvíjí jemnou motoriku, 
často trávíme čas venku, kde rozvíjíme přehled 
o přírodě. V rámci poledního klidu každý den 
dětem čteme pohádky a pouštíme relaxační 
hudbu. V úterý 5.12.  za dětmi přišel Mikuláš 
s Andělem. V příštím roce plánujeme pro děti 
divadelní představení přímo ve školce, dále Ve-
likonoční tvoření a rádi bychom s dětmi připra-
vili program ke dni matek. V červnu mohou děti 
navštívit tradiční Den dětí na Oznici.

Miniškolka – registrovaná 
dětská skupina
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Oznice 140 
Tel.: 571 410 382 (obchod i hospoda)
Provozovatel: Obec Oznice
Provozovatel Obec Oznice nepodléhá elektro-
nické evidenci tržeb (EET).

Pohostinství „Na Oznici“ 

mělo po měsíční rekonstrukci svůj velký ote-
vírací den v pátek 16. června. Přišlo posedět 
mnoho lidí, a tak prvních 100 piv zadarmo 
padlo velmi rychle. 

Otevírací doba pohostinství:
PO  zavřeno
ÚT  zavřeno
ST  15:00 – 21:00
ČT  15:00 – 21:00
PÁ  15:00 – 23:00
SO  14:00 – 23:00
NE  14:00 – 20:00

Pohostinství Na Oznici Vám nabízí příjemné 
posezení s obsluhou. Skládá se z venkovního 
posezení, výčepu, salonku a velkého sálu. Ve 
výčepu je velká televize, ve všech prostorech 
je signál WIFI zdarma, v salonku je dětský 
koutek. Pivo točíme Radegast ráznou desítku a 
ryze hořkou dvanáctku. Dále si můžete vybrat 
z velkého výběru nealkoholických i alkoho-
lických nápojů, lihovin, pochutin, sladkostí a 
nanuků. V zimním období nabízíme kvalitní 
sypané čaje, svařák, punč, různé druhy grogů a 
další alkoholické a nealkoholické teplé nápoje. 
Z jídla nabízíme 18 druhů pizzy Toms, naklá-

daný hermelín, utopence, hranolky, smažený 
sýr nebo bramboráčky. Dále poháry - horké 
maliny, horké borůvky nebo mix obou.  
Přijímáme stravenky Sodexo a Ticket Restau-
rant a platbu platební kartou. 

Místní pohostinství 
a smíšené zboží

Do POHOSTINSTVÍ hledáme 
pracovníka na plný úvazek se 
smlouvou na dobu neurčitou, 
nabízíme zaměstnanecké 
výhody. Bližší informace na 
obecním úřadě. 
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Rádi Vám uspořádáme oslavy, svatby aj., kde 
zajistíme sváteční tabuli, oběd a večerní raut 
dle Vašeho přání. Pro oslavy do 25 lidí je ide-
ální menší salonek. Pro více než 25 osob slouží 
velký sál. 
Provozní podmínky pro fyzické a právnické 
osoby při konání oslav, svateb, pohřbů atd. 
(neplatí pro místní spolky):
• z vlastních zásob je možné si přinést slivovici, 

víno, cukroví a koláče, ovoce
• vše ostatní (pivo, lihoviny, nealko, jídlo) ob-

starává pohostinství
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Smíšené zboží

 – od 25. září Vás denně vítáme v obchůdku se 
smíšeným zbožím, kde najdete vše od základ-
ních druhů potravin, zeleniny a ovoce, nápojů, 
drogistického zboží a denního tisku.  A jestli 
Vám v nabídce něco chybí, nebojte se požádat 
paní prodavačku o zařazení výrobku do pro-
deje. Rádi Vám objednáme i další výrobky dle 
Vašeho přání a vytvoříme dárkové balíčky. 

Otevírací doba obchodu:
PO - PÁ  6:30 – 10:30, 14:30 – 17:30 
SO  7:00 – 10:00
NE  8:00 – 10:00
Obchod přijímá platbu stravenkami Sodexo 
a Ticket Restaurant. Do hodnoty stravenek 
se nevrací a nelze jimi platit alkohol, tabák 
a drogistické zboží. Také lze platit platební 
kartou.
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Hlavní kulturní události, 
které jsme od února 2017 
zažili.
10. 2. Setkání seniorů 
3. ročník informačního a společenského 
setkání oznických seniorů. Pozvání přijalo 
70 občanů. Program zahájil starosta Martin 
Gerža s prezentací, při které se naši občané 
dozvěděli, co se za 2 roky podařilo uskutečnit 
a co se nadále plánuje. Také zhlédli prezentace 
o úspěších našich mladých hasičů, o příměst-
ských táborech a o mysliveckém kroužku. K 
poslechu a tanci hrála skupina Štrekovjanka. 
Program ukončila večeře a poté následovala 
volná zábava.

11. 2. Dětský karneval
proběhl v obecním sále za účasti 75 dětí. Oz-
nické děti pod vedením starosty Martina Gerži, 
Lenky Cochlarové, Lucie Černochové, Petry 
Geržové a Zdenky Janušové předvedli několik 
tanečních vystoupení a 5 hlavních klaunů se 
postaralo o báječný program během celého 
odpoledne. 

18. 2. myslivecký ples
pobavit se přišlo 120 lidí, k tanci a poslechu 
zahrála skvělá kapela Duo Twist.

 

18. 3. sportovní retro zábava
TJ Oznice opět uspořádala zábavu v retro stylu. 
A opět byla vynikající!  Hlavní cenu za nejlepší 
kostým vyhrál jednoznačně Libor Hrabovský 
alias Freddie Mercury.  K tanci a poslechu hrál 
Jiří Švidrnoch.

Ohlédnutí za kulturou
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24. 3. Ukončení tanečních „Tančírna“ 
Aneb taneční večer s klasickými tanci. Šlo o 
vyvrcholení tanečních lekcí, které od začátku 
roku probíhaly každý pátek v multifunkčním 
centru pod vedením manželů Dohnálkových. 
K zakončení tanečních byli pozváni samo-
zřejmě nejen jejich účastníci, ale i veřejnost. 
K valčíku, polce, tangu, foxtrotu, blues, cha-
-chi, waltzu, jivu, quickstepu, rumbě a sambě 
hrála skupina Skart. Ještě jednou děkujeme 
manželům Dohnálkovým za výjimečné páteční 
večery a zorganizování "kolony"!

9. 4. Ukliďme svět – ukliďme Česko – ukliď-
me Oznici
20 dětí nejen z mysliveckého kroužku a 7 do-

spělých dobrovolníků uklidilo nelegálně vznik-
lé černé skládky a nepořádek v obci v rámci 
akce Ukliďme svět - ukliďme Česko. 

14. 4. velikonoční tvoření 
Malování kraslic a výroba velikonočních deko-
rací  opět nemohla chybět. 

12. 5. dětské představení ke dni matek 
V multifunkčním centru se konalo představení 
našich dětí ke Dni matek - tentokrát netradičně 
a originálně pojaté! Zahrály Veselé flétničky 
a Daniel Mikulec s kytarou, děti zazpívaly a 
hlavně bavily publikum. 
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4. 6. Den dětí
4. červen patřil na Oznici dětem! Místní spolky 
(SDH, MC,TJ, myslivci) a obecní úřad opět 
dětem připravili zábavné odpoledne s bohatým 
programem - skákací hrad, laserová střelnice, 
jízda na koni, kolo štěstí,12 stanovišť s úkoly, 
soutěže, hry a tančení. Svůj svátek přišlo oslavit 
na 70 dětí. Velkou novinkou byla laserová střel-
nice a (bohužel) i odpolední déšť, který ovšem 
dětem vůbec nevadil.  Tato akce patří organi-
začně k největší události na Oznici - připravuje 
jí 40 lidí. 

24. 6. sraz rodáků, oznický kopec, diskotéka 
Největší akce tohoto roku - hasičský Oznický 
kopec spolu se srazem rodáků obce Oznice. 
Kvůli dvěma předešlým úplně propršeným 
sobotám jsme se obávali počasí, ale to vyšlo 

naprosto skvěle. K tanci a poslechu zahrála 
dechová hudba Lidečanka, děti si mohly zařádit 
na rodeo býkovi, ve skákacím stanu a laserové 
střelnici. O program se postarali naši hasiči - 
viděli jsme požární útok těch úplně nejmenších 
a nejstarších a naši mistři světa v požárním 
sportu popovídali o svých úspěších. Občerstvení 
zajistilo SDH Oznice a jídlo Myslivecký spolek 
Dlúhá Hůra. V multifunkčním centru se promí-
taly fotky pana učitele Kostihy z let 1984-1986 
a v pohostinství běžely prezentace spolků. S 
rodáky a vůbec všemi zájemci jsme v hasičském 
autě projížděli celou Oznici. Někteří se velmi di-
vili, jak se Oznice změnila! Rodáci k nám přijeli 
hlavně ze Zlínského a Moravskoslezského kraje. 
Nejdelší cestu měli rodáci z Prahy a Liberce. Ve 
21 hod. začala diskotéka s DJ Ašou. 

3. 7.  – 7 .7. hasičský příměstský tábor
Denní táborníci ve žlutých čepicích navštívili 
v pondělí ZOO Ostrava, v úterý ujeli na kole 
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statečně trasu Teplice - Oznice a ve středu se 
přidali k TJ Oznici a vydali se s nimi na Vsacký 
Cáb. Ve čtvrtek jeli zájezdovým autobusem do 
Vnorova, odkud pluli výletní lodí Noe po Baťově 
kanále do Lužního lesa. V pátek tradičně navští-
vili krytý bazén ve Val. Meziříčí. Tábor pořádali 
OÚ Oznice ve spolupráci s SDH Oznice.

31. 7. - 4. 8. příměstský myslivecký tábor
V pondělí děti navštívily ZOO Lešná u Zlína. V 
úterý čekal děti 42km dlouhý cyklovýlet z Karo-
linky na Oznici s koupací zastávkou na Balatonu. 
Ve středu děti sjížděly na raftech divokou řeku 
Moravu, trasa byla dlouhá 14 km. Někteří ve-
doucí si sáhli na dno svých sil, ale všichni zdárně 
dojeli do cíle. Ve čtvrtek děti absolvovali kurz pře-

žití v oznické divočině. Děti se rozdělily do čtyř 
skupin, které byly vysazeny na různých místech 
katastru Branky, Jarcová a Poličná a bez přítom-
nosti vedoucích musely dorazit k určenému cíli 
Pišková. Dále musely přebrodit řeku Bečvu, uva-

řit si večeři a přespat pod širým nebem. V pátek 
proběhla tradiční návštěva bazénu ve Valašském 
Meziříčí. Tábor pořádali OÚ Oznice ve spoluprá-
ci s mysliveckým spolkem Dlúhá hůra. 

3.9. slavnostní odhalení informační tabule u 
pomníku Františka Josefa I. 
V neděli byla u pamětního kamene Františka 
Josefa I. veliká sláva! Obce Branky, Oznice, 
Poličná a Jarcová uspořádali slavnostní odhale-
ní informační tabule, věnované tomuto ra-
kouskému císaři a českému nekorunovanému 
králi, který na tomto místě pozoroval vojenské 
manévry svých vojsk. Počasí vůbec nepřálo, a 
tak děkujeme všem, kteří přišli!

28.9. Drakiáda  
Na státní svátek 28.9. proběhl na kopci u Mr-
nuštíků 3. ročník Drakiády. Děkujeme všem, 
kteří se této malé-velké akce zúčastnili a bude-
me se těšit příští rok!
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27.10. veselé dýňování 
aneb vykrajování halloweenských dýní

8. 11. lampionový pochod a zamykání lesa - 
oznické lesy si už mohou odpočinout a uložit 
se k zimnímu spánku, protože ho naši brouč-
ci zamkli.  Broučci svůj lampionový pochod 
tentokrát zakončili na antukovém hřišti, kde 
je už tradičně čekal Pán lesa, sladkosti, buřty a 
ohňostroj. 

25.11. Rozsvěcování vánočního betléma - tak 
už nám nový betlém, vánoční strom(y) a zvo-
nice svítí! V sobotu 25.11.2017 proběhla tra-
diční vánoční akce se souborem písní a tanců 
Beskyd, voňavým svařákem, punčem a ovarem. 
Tyto tradiční záležitosti letos ozvláštnil zbrusu 

nový betlém, vánoční osvětlení a posezení v 
místním sále. Děkujeme za Vaši návštěvu!

3.12. Zájezd do vánoční Vídně - 36 Ozničanů 
se vydalo s CK Valaška nasát vánoční atmosfé-
ru do Vídně. Musíme říct, že po setmění a roz-
svícení vánoční výzdoby byla Vídeň velkolepá!

9.12. Vánoční tvoření – MC Ozničánek opět 
uspořádal tuto oblíbenou akci, kde si občané 
mohli sami vyrobit vánoční dekoraci nebo 
koupit  hotové originální vánoční věnce aj. 
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Do konce mysliveckého roku a to je březen,  
jsme se vzorně starali o zvěř, která přežila zimu 
v dobré kondici. V jarních měsících, při klade-
ní mláďat se nám to vyplatilo. Ale jako každý 
rok jsme přišli o mnoho malých srnčat při 
senoseči. Potřebovali bychom do budoucna, 
aby farmáři s námi myslivci více komuni-
kovali, kde a kdy budou sekat trávu. Máme 
dostatek loveckých psů k vyhánění a plašiček, 
které jsme si na to zakoupili. Valná hromada 
Honebního společenstva byla uskutečněna 
v tomto roce na Oznici. Přítomní byli sezná-
meni s veškerou prací mysliveckého spolku, 
hospodařením na pronajatých honebních po-

zemcích a s plněním nájemní smlouvy. U ho-
nebního společenstva nastaly změny ve vedení, 
kde odstoupil předseda p. Marek Emil a mís-
topředseda p. Marek Aleš.  Nově zvolení byli 
předseda p. Gerža Martin a místopředseda  
p. Grellneth František. Celoroční práci mysliv-
ců jsme zhodnotili na výroční členské schůzi, 
kde jsme si dali nové závazky, které se nám 
zatím daří plnit. Další akcí byl okresní svod 
loveckých upotřebitelných psů. Na této akci 
byla velká účast.  Podpořit přišly děti z našeho 
mysliveckého kroužků i děti z vedlejších obcí. 
Myslivecký spolek zařídil jak krásné zázemí, 
tak i občerstvení.

Myslivecký spolek  
Dlúhá Hůra

	
Myslivecký spolek Dlúhá Hůra Oznice – Mikulůvka je od začátku roku aktivní spolek dvou obcí. V únoru jsme uspořádali tradiční 
myslivecký ples, který se velmi vydařil
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I letos jsme  zaseli políčka pro zvěř. Ve dvou 
bažantnicích chováme bažanty na hony 
i na vypuštění do volné přírody. Po celé léto 
jsme opravovali myslivecké posedy a krmná 
zařízení. Dokončují se opravy  na myslivecké 
chatě.
Myslivecký spolek v červnu pomáhal, jako ka-
ždý rok při organizaci Dětského dne, kde jsme 
měli na starosti pět stanovišť s mysliveckou te-
matikou. Obecní úřad nás požádal o spolupráci 
na velké akci Sraz rodáků, abychom zajistili 
občerstvení. Připraveny byly tři druhy guláše, 
maso na grilu a pro děti palačinky. Doufáme, 

že všem chutnalo. Pro občany Mikulůvky 
a okolí se připravilo na chatě dvakrát Posezení, 
kde si mohli pochutnat na šípkové omáčce, gu-
láši a jiných specialitách připravených z divoči-
ny. K dobré náladě a chuti nám zahrála muzi-
ka. Velký ohlas byl na příměstský myslivecký 
tábor, konaný na Oznici pod vedením p. Gerži. 
I nadále funguje pro děti myslivecký kroužek.
V současné době se připravujeme na hony a za-
jišťujeme jaderné krmivo pro zvěř na zimu. 
Myslivosti a lesu zdar.

Miroslav Tvrdý  – předseda MS
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Plánované 
kulturní akce
30. 12. 2017 
Předsilvestrovský výšlap na Piškovou

31. 12. 2017 
Silvestrovský obecní ohňostroj

Leden 2018 
Tříkrálová sbírka

12. – 13. 1. 2018  
Volba prezidenta ČR,  
případné druhé kolo ve dnech  
26. – 27. 1. 2018

20. 1. 2018  
Hasičský ples

26. 1. 2018 
Setkání seniorů

10. 2. 2018 
Dětský karneval

17. 2. 2018 
Myslivecký ples

15

• Stresuje vašeho mazlíčka ordinace?
• Nejste zcela mobilní?
• Jste pracovně vytížení nebo prostě 

jen nemáte chuť ztrácet čas čeká-
ním v ordinaci?

VÁŠ VETERINÁŘ  
DO DOMU 

MVDr. Lenka Petrželová 
Oznice 117 
Návštěvy po domluvě na telefonu :-) 

Tel: 731 149 689
KOMPLETNÍ 
PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÁ 
VETERINÁRNÍ ČINNOST 
PRO VAŠE ZVÍŘÁTKA
• Klinické vyšetření
• Preventivní zákroky (vakcinace, 

aplikace antiparazitárních přípravků)
• Čipování, vystavení a registrace 

Europasu
• Aplikace léčiv, infuzní terapie
• Odběr krve a ostatních vzorků pro 

laboratorní vyšetření
• Výživové poradenství a kompletní 

chovatelský servis
• Stříhání drápků, vyprázdnění a ošetření 

análních žlázek
• Základní chirurgické zákroky – hlavně 

měkkých tkání – (kastrace, šití ran, 
odstranění některých tumorů)  
(dle domluvy i zubní hygieny, péče o 
chrup a rozsáhlejší chirurgické zákroky 
prováděné v prostorách veterinární 
ordinace)
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Tělovýchovná jednota Oznice se také v letoš-
ním roce aktivně podílela na pořádání nejen 
sportovních, ale i kulturních akcí v obci. 
Pojďme se poohlédnout za tím, co se za tento 
rok událo.

Koncem února jsme začali s přípravami 
na sportovní zábavu, která se uskutečnila 
18. března. Po úspěšné loňské premiéře se i 
ta letošní nesla v duchu retro stylu. Těm, kte-
ří jste přišli, patří velký dík! Nejen, že si tuto 
zábavu nenechalo ujít více než 100 hostů, ale 
díky Vaší tvořivosti či jen dobovým obleč-
kům, které jste vyhrabali ve skříních svých 
babiček a dědečků, jsme to mohli rozjet opět 
ve velkém stylu. Letos se za námi přišel podí-
vat i Freddie Mercury v podání Libora Hra-
bovského, který svým kostýmem a kulturní 
vložkou uchvátil všechny. Proto není divu, že 
si také odnesl první cenu za nejlepší kostým. 
Během jara se točily práce především okolo 
hřiště, které bylo potřeba připravit na sezónu 
a tradiční nohejbalový turnaj. Kromě Rad-
ka Skýpaly a Tomáše Bětuňáka, kteří měli 
na přípravách největší zásluhy, se přidali 
i ostatní, a tak bylo hřiště připraveno s do-
statečným předstihem. Koupila se také nová 

antuka, kterou plánujeme použít ještě pro 
příští rok. Co se týká zázemí hřiště, chtěli by-
chom udělat malé úpravy na záchodech. Od 
Danka Šebesty máme slíbeno, že se do konce 
roku postará o to, abychom na dámských 
i pánských toaletách měli nové, modernější  
,,kombíky“. 
Na jaře se nám zalíbil nápad Bohušky Kon-
vičné - uspořádat každý měsíc malý, nená-
ročný výšlap, kterého se můžou zúčastnit 
občané z naší obce a okolí. Tento nápad se 
zalíbil i ostatním, a tak jsme mohli postupně 
zdolávat rozhlednu na Vartovně, Javorníček 
u Velkých Karlovic, Lysou horu, Vsacký Cáb 
a Dolní Moravu. Na Vsacký Cáb jsme při-
brali i dětský tábor pořádaný hasiči, takže 
i o zábavu bylo postaráno.  

Na dětský den jsme se připravovali jako 
každý rok se všemi složkami v obci, abychom 
uspokojili i naše nejmenší. Dle úsměvů na 
tvářích našich dětí na fotkách hádáme, že 
se nám to i povedlo. Žádné dítě neodcháze-
lo s prázdnou, každý si odnesl minimálně 
balonek, bublifuk, nějakou tu cukrovinku, 
ale hlavně plno zážitků z připravených disci-
plín. Tato akce opět končila kácením máje s 

TJ Oznice
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tipovací soutěží, kam dopadne špička májky.  
Přestože jsme při kácení trochu zmokli, užili 
jsme si legraci a nikdo nelitoval, že vydržel 
až do konce.

První sobotu v červenci jsme pořádali ju-
bilejní 20-tý ročník nohejbalového turnaje 
Oznica Cap 2017. Po loňském roce, kdy při-
jelo jen 7 družstev, jsme byli zvědaví, co nás 
bude čekat letos. Obavy se naštěstí nenaplni-
ly a přijelo celkem 14 týmů. Několikanásob-
ní vítězové tohoto turnaje z Trnavy tento-
krát nedorazili, a tak se mohli ukázat i ti 
ostatní. Po tuhých bojích ve dvou skupinách 
a následným K.O. systémem zvítězil tým 
„Pegas“ ze Vsetína.  Borcům z týmu „Vítě-
zové 2017“, kteří se tímto názvem pasovali 
do role favorita, uteklo vítězství jen o krů-
ček, po prohře 2 : 1 ve finále s „Pegasem“ 
obsadili krásné druhé místo. V boji o třetí 
místo byli úspěšnější „Ťupáci“ ze Vsetína, 

kteří porazili „Kozí dech“ z Hranic také 
2 : 1.  Přestože nás letošní ročník příjemně 
překvapil, budoucnost turnaje je nejistá. 
Proto uvažujeme do dalších let o nějakém 
zpestření nebo změně, abychom dali impulz 
i dalším, hlavně těm mladším členům naší 
TJ. Nějaké návrhy tady už máme, tak jsme 
sami zvědaví, jestli se nám podaří nějakou 
novinku prosadit.
S podporou ze strany obce, která nechala 
vypracovat projekt na rekonstrukci hřiště, 
žádáme o dotaci z MŠMT. Pokud by tato 
dotace byla na rozdíl od loňského roku, kdy 
se žádalo poprvé, úspěšná, změnilo by se 
hřiště na víceúčelové s kvalitním umělým 
povrchem. Zájem o dotace je vysoký, a tak 
nezbývá než věřit, že se nám jednoho dne 
zadaří a budeme se moct proběhnout po 
novém hřišti.
                                                                                                              

Za TJ Oznice Jan Herber
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Mladší žáci 
Sezóna 2017 nám začala závodem požární 
všestrannosti loni v září. Tou dobou přešlo do 
starších žáků 6 dětí a v mladší kategorii zůstali: 
Skýpala Radek, Ramík Jan, Potěšilová Vendula, 
Sousedíková Amálie, Skýpalová Nela, Zimek 
Rostislav a Janírek Jan. Vzhledem k tomu, že 
„braňák“ může odběhnout pouze 5-ti členná 
hlídka, jsme postavili 1 družsto, které pro náš 
obvod vybojovalo 4. místo.
Abychom pro obvodové kolo, které se koná 
vždy začátkem května, mohli postavit družstvo, 
které by mohlo reprezentovat SDH Oznice, 
museli jsme uspořádat oficiální nábor nových 
dětí, což se nám vyplatilo. Během zimních 
tréninků se k nám přidali: Klanicová Leona, 
Plánka Kristián, Štěpánková Kateřina, Štěpá-
nek Martin a Štěpánek Radek, tito noví členové 
s námi běželi 6.5.2017 v Jarcové a společnými 
silami dosáhli na celkové 4. místo. 
Šanci ukázat se, měli naši závodníci i celé léto, 
kdy jsme se poznávali jako úplně nový tým. V 
okresní lize, která pro letošní sezónu zahrnula 
12 závodů v průběhu celého léta, jsme se zú-
častnili 7 soutěží, a z 25 družstev jsme skončili 
na slušném 12. místě. 
Nutno zmínit také závody jednotlivců v běhu 
na 60 metrů s překážkami. Tyto závody se u 
dětí těší vysoké oblibě, hlavně proto, že zá-
vodníci vidí své vlastní výsledky, které si chtějí 
zlepšovat. Prvním našim letošním takovým 
závodem byla OSTRAVSKÁ HALA 2017, jež se 
uskutečnila 25.3.2017. Naši závodníci doběhli 
následovně: Skýpala Radek s časem 19:32 na 
63. místě, Ramík Jan 22:86 na 92. místě, násle-
dovali je Janírek Jan a Plánka Kristián. V kate-
gorii mladších dívek se s časem 25:44 umístila 
na 84. místě Sousedíková Amálie následovaná 
Potěšilovou Vendulou a Klanicovou Leonou. 

Další závody jednotlivců probíhaly v našem 
okrese. Při Oznické šedesátce si zaběhlo ně-
kolik nových dětí, které s námi v průběhu léta 
začaly trénovat: Burdík Jakub, Burdík Jindřich, 
Svoboda Štěpán a Zela Mikuláš. V kategorii 
minipřípravka obsadil 2. místo Skýpala Tomáš. 
V přípravce byla Sousedíková Amálie 4. a Ský-
palová Nela 6. ostatní závodníci je následovali 
v průběhu celé výsledkové listiny. V mladších 
žákyních se na 14. místě umístila naše jediná 
závodnice této kategorie, Potěšilová Vendula. 
V mladších žácích obsadil 4. místo Skýpala 
Radek.
V Janové nás 27.8.2017 zastoupily pouze 
Sousedíková Amálie na 6. místě a Klanicová 
Leona na 16. příčce. 
2.9.2017 jsme zavítali na Hutisko-Solanec, kde 
mile překvapila Klanicová Leona a skončila 
na 7. místě, následovala ji Sousedíková Amá-
lie s 9. místem a Plánka Kristián na 27. místě. 
Tímto závodem skončil i Pohár okresu Vsetín 
v běhu na 60 m překážek do kterého se ještě 
započítávala soutěž na Oznici a v Janové. Díky 
stabilním výkonům se podařilo Amálii Souse-
díkové vybojovat celkové druhé místo v ka-
tegorii přípravka. Za zmínku stojí i umístění 
v kategorii minipřípravka, kde se naši borci 
umístili na 5. až 7. místě a to Tomáši Skýpalo-
vi, Jindřichu Burdíkovi a Mikuláši Zelovi.
17.9.2017 se konal tradiční výlet na Olomouc-
kého draka, tento den všem závodníkům, 
trenérům, fanouškům i pořadatelům pořádně 
pršelo a při takto ztížených podmínkách skon-
čil náš jediný závodník Plánka Kristián na 55. 
místě. A stejný výsledek se Kristiánovi podařil 
i v Šumperku 7.10.2017. 
Dne 11.11.2017 se uskutečnil Memoriál Marty 
Habadové v Praze. Do Prahy jsme vyrazili už 
v pátek, kdy jsme se ubytovali nedaleko Kar-

SDH Oznice
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lova mostu. V sobotu ráno jsme se přesunuli 
do závodní haly a vybojovali jsme si následu-
jící pořadí: v mladších žákyních se umístila 
na 112. místě Sousedíková Amálie s časem 
20:41, následována Štěpánkovou Kateřinou na 
119. místě s časem 20:76, za nimi se umístila 
na 166. místě Potěšilová Vendula a na 184. 
místě Klanicová Leona. V mladších chlap-
cích zazářil Skýpala Radek a s časem 16:33 se 
umístil na 30. místě. Ostatní kluci měli své 
časy velice krásné, ale v celkovém pořadí jsou 
při tak velké konkurenci na 127. místě Ramík 
Jan, 139. místě Zimek Rostislav, 166. místě 
Burdík Jakub, 179. místě Plánka Kristián, 200. 
místě Burdík Jindřich a 201. místě Štěpánek 
Martin. Po náročném dni na závodišti jsme se 
s dětmi šli ještě projít večerní Prahou. Viděli 
jsme Orloj na Staroměstkém náměstí, šli jsme 
přes Karlův most, odkud jsme viděli mnoho 
historických památek, znaveni jsme došli na 
ubytovnu, kde si děti přichystaly akční večer 
plný her. V neděli byla na programu prohlídka 
Pražského Hradu, kde jsme se potkali s oznic-
kýcm rodákem, Honzou Bartoněm, který byl 
v tu dobu ve službě u Černé věže. Prohlídku 
Prahy jsme zakončili na Václavském náměstí 
v MC Donaldu, abychom vyběhané a vychoze-
né kalorie nabrali zpět. 
Posledním závodem jednotlivců tohoto roku 
byly Ostravsko-Beskydské šedesátky, které se 
uskutečnily 25.11.2017. V tomto závodu v ka-
tegorii mladší dívky skončila Amálie Sousedí-
ková na 118. místě a Leona Klanicová na 132. 
místě. A mladších chlapcích se umístil Kris-
tián Plánka v osobním rekordu na 116. místě, 
Jan Ramík na 118. místě, Radek Skýpala 142. a  
Rosťa Zimek i přes zranění nohy na 155. místě. 
Den jsme zakončili na rozsvěcení vánočního 
stromku před obecním úřadem na Oznici.
Dne 23.9.2017 jsme začali novou sezónu zá-
vodem požární všestrannosti a do týmu jsem 
přijali dalšího člena Kříže Přemysla. Letos 
jsme postavili 2 hlídky, kdy jsme po velkém 

boji na trati urvali 13. a 28. místo z celkového 
počtu 30 hlídek.
Tímto děkujeme všem příznivcům mladších 
žáků SDH Oznice a hlavně rodičům, kteří jsou 
vždy ochotní pomoci s čím je zrovna potřeba.

Za SDH Oznice Dobešová Kristýna

Starší žáci

Tak jako v předešlých letech se jsme se druž-
stvem starších žáků zúčastnili postupových 
kol hry Plamen, soutěží v běhu 60 m překážek 
a soutěží Okresní ligy mladých hasičů Vsetín 
v disciplínách Požární útok a štafeta dvojic.
Družstvo starších žáků soutěží v tomto roce ve 
složení. Adam Baletka, Martin a Tomáš Hol-
čákovi, Tomáš a Marek Bětuňákovi, Jaroslav a 
Hanka Tkadlecovi, Karolína Skýpalová, Voj-
těch Motalík, Václav Trusina, Klára Kociánová, 
Hanka Rudolecká, Aneta Blizňáková, Michaela 
Skýpalová, Natálie Skýpalová. Trenéry tohoto 
družstva jsou Vladimír Skýpala st., Přemysl 
Sousedík, Tereza Skýpalová a Daniel Klvaňa. 
Instruktorem Vladimír Skýpala ml..
 Postupové soutěže jsme zahájili na začátku 
května obvodním kolem konaným ve vedlejší 
obci Jarcové, kde jsme se prezentovali vítěz-
stvím ve všech disciplínách a celkovým prvním 
místem. Po čtrnácti dnech tvrdé přípravy jsme 
se zúčastnili Okresního kola v Horním Lidči, 
kde jsme taktéž vyhráli co se dalo a postoupili 
na Krajské kolo hry Plamen v Hluku konané 
10. června. Tam přes mírnou komplikaci v Po-
žárním útoku se podařilo taktéž zvítězit a po 
pěti letech jsme opět slavili postup na Mist-
rovství České republiky hry Plamen konaném 
ve Zlíně ve dnech 1. až  3. Července. Členy 
družstva byli Adam Baletka, Martin Holčák, 
Jaroslav Tkadlec, Martin Gerža, Vojtěch Mota-
lík, Marek Bětuňák, Tomáš Bětuňák, Karolína 
Skýpalová, Hana Rudolecká, Klára Kociánová 
a náhradníci Tomáš Holčák, Václav Trusina, 
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Aneta Blizňáková, Natálie Skýpalová a Michae-
la Skýpalová. Trenéry Přemysl Sousedík, Vladi-
mír Skýpala, Tereza Skýpalová a Daniel Klvaňa. 
V sobotu 1. července přímo ve Zlíně se konala 
první disciplína  Závod hasičské všestrannos-
ti. Oproti mistrovství v Sokolově se podařilo 
našim svěřencům vyvarovat vážnějších chyb 
a bylo z toho slušné 7. místo. V neděli byla na 
řadu dvojice štafet a požární útok CTIF. V prv-
ní štafetě dne 400 m překážek CTIF po bojov-
ném výkonu končí Oznice na 6. místě. Ve dru-
hé disciplíně Požárním útoku CTIF se podařilo 
vybojovat opět šesté místo. Poslední disciplí-
nou dne se stala Štafeta požárních dvojic, kde 
i přes horší výkon proti předešlým soutěžím se 
podařilo vydobýt 6. místo. Poslední den měl 
nejprve na pořadu dne poslední štafetový běh 
4 x 60 m. V této krásné, ale zároveň nevyzpy-
tatelné disciplíně se mladým oznickým hasi-
čům obrátilo štěstí zády a po dvou neplatných 
pokusech si zapsalo družstvo třináct bodů za 
umístění.  A na řadu přišla poslední kolektivní 
disciplína a to královský Požární útok Plamen. 
A hned prvním pokusem se Oznice posunula 
do průběžného vedení disciplíny. Druhý pokus 
bohužel nevyšel a před Oznici se dostaly dvě 
družstva , ale i tak z toho byla velká radost 
z bronzových medailí. Po součtu bodů obsazu-
je naše SDH krásné 6. místo v celkovém hod-
nocení mistrovství hry Plamen. I letos končilo 
mistrovství republiky nepovinnou disciplínou 
během jednotlivců na 60 m překážek. Po 
doběhu obou pokusů bylo jasné, že naváže-
me na úspěchy reprezentačních týmů okresu 
Vsetín z předešlých let v kategorii chlapců, kdy 
Martina Holčák v čase 12,60 s bral bronzovou 
medaili z této disciplíny, Adam Baletka skončil 
na 9. místě, Martin Gerža na 12. místě, Jaroslav 
Tkadlec na 31. místě a Tomáš Bětuňák na 44. 
místě. V kategorii dívky se umístila Klára Koci-
ánová na 13. místě, Karolína Skýpalová na 14. 
místě a Hanka Rudolecká na 27. místě. 
V měsících červen až srpen jsme se účastnili 

pohárových soutěží zařazených do Okresní 
ligy mladých hasičů Vsetín a to celkem osmi 
soutěží z dvanácti. Kdy 4 x jsme zvítězili, 3 x 
skončili druzí a 1 x sedmí. Celkovým vítěz-
stvím v okresní lize si zajistili starší žáci postup 
na prestižní soutěž o Pohár ředitele HZS Zlín-
ského kraje, kde jsme po vítězství v disciplíně 
štafeta dvojic a nevydařeném útoku skončili 
celkově na 7. místě. 
O týden později jsme již zahajovali nový ročník 
hry Plamen 2017/2018 Závodem hasičské vše-
strannosti. Za silného deště a chladného počasí 
se našim dvěma hlídkám na trati dařilo Oznice 
I. si poradila s tratí v nejrychlejším čase a zvítě-
zila. A Oznice II. skončila na 16. místě.
Další významnou oblastí naší činnosti byla 
celoroční účast na soutěžích v běhu na 60 m 
překážek. Sedm z nich bylo započítáno do dvou 
seriálů. Celorepublikový seriál Český halový po-
hár tvořila soutěž Jablonecká hala mladých hasi-
čů, Ostravská hala, Memoriál Marty Habadové 
v Praze a Ostravsko – Beskydské šedesátky. Nej-
více se v celém seriálu dařilo Adamu Baletkovi, 
který po zisku 2., 3. a 4. místa na jednotlivých 
soutěžích se stal celkovým prvním vícemistrem 
tohoto poháru. K Oznickým úspěchům v Čes-
kém halovém poháru patří i celkové 11. místo 
Martina Holčáka. Novým seriálem šedesátko-
vých soutěží byl pro letošní rok Okresní pohár 
Vsetín jehož součástí byly  Oznické, Janovské a 
Hutiské šedesátky. Zde jsme také dosáhli mnoha 
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pohárových umístění. V celkových výsledcích se 
umístila v kategorii starší dívky  na druhém mís-
tě Klára Kociánová, na sedmém místě Karolína 
Skýpalová. V starších žácích skončil na celko-
vém druhém místě Adam Baletka, na čtvrtém 
Martin Gerža a na šestém Jaroslav Tkadlec. Dále 
se našim šedesátkářům dařilo i na soutěži v Olo-
mouci, kde ve starších žácích druhý skončil opět 
Adam Baletka, šestým místem se prezentoval 
Jaroslav Tkadlec v kategorii starší dívky skončila 
Klára Kociánová na šestém a Karolína Skýpa-
lová na osmém místě. Výsledkově se povedlo 
vystoupení i na Šumperském soptíkovi, kde ve 
starších chlapcích zvítězil Martin Holčák, na 
třetím místě se umístil Martin Gerža a v dív-
kách vybojovala druhé místo Klára Kociánová. 
V družstvech se stala Oznice celkovým vítězem 
starších žáků. Jak vypovídají předešlé řádky, tak 
běh na 60 m překážek máme na Oznici v krvi. 
Důkazem je i to, že v družstvu starších žáků se 

všem členům, kteří se letos věnovali této disci-
plíně vylepšit své osobní rekordy.
Co říct závěrem. Jednalo se o sezónu plnou 
skvělých výsledků. Okořeněnou skvělou podpo-
rou rodičů, a všech příznivců našeho krásného 
sportu. Za to všem patří velké dík. A nezbývá 
než se těšit na tu právě započatou. 
 Za družstvo starších žáků Přemysl Sousedík, 
jeden z vedoucích mladých hasičů SDH Oznice.

Dorostenci 

Na této fotografii z jarního tréninku, můžeme 
vidět zleva členy týmu Jakuba Filipčíka, Geržu 
Lukáše, Škrobáka Jaroslava, Peštála Marka, 
Lejsku Michala, Kunetka Petra, Bartoně Ada-
ma, Holčáka Jakuba a dále i Martina Holčáka 
a Adama Baletku. Jako trenéři letos působili 
Roman Bartoň a Danek Klvaňa.
 Postupová celostátní hra Plamen dorostu pro 
nás začala okresním kolem 21.5. v Horním 
Lidči.  Naše družstvo získalo první místa ve 
všech disciplínách, celkově tedy s přehledem 
zvítězilo. V jednotlivcích ve své kategorii mlad-
šího dorostu zvítězila oznická závodnice Klára 
Kociánová. Ve stejné kategorii, ale v chlapcích, 
vyhrál Martin Holčák. Ve středním dorostu se 
Baletka Adam umístil na 3.místě.
Následovalo krajské kolo 11.6. na stadionu 
v Kroměříži. Družstvo začalo výborně – ví-
tězstvím v disciplíně běh na 100 metrů s pře-
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kážkami, výhrou ve štafetě 4 x 100 metrů a 
bezchybnými testy. Bohužel 3.místo v požár-
ním útoku a celkově proto 2.místo, nás těsně 
vyřadilo z postupu na republikové kolo.  Stejný 
osud potkal i v jednotlivcích Martina Holčáka 
– celkově těsně 2.místo. Jedinou naší vítěznou 
zástupkyní byla Klára Kociánová, která postou-
pila na Mistrovství ČR dorostu. To se konalo 
4. - 5. července ve Zlíně a Klára se zde umístila  
na 11. místě.

Český pohár v běhu na 100 metrů 
s překážkami 
V tomto poháru se sčítají jednotlivé výsledky 
z celkem šesti závodů, které se konaly v Třebíči, 
Ostravě, Bludově, Kamenci, Pískové Lhotě a 
Pardubicích. V kategorii mladšího dorostu zví-
tězil Martin Holčák. Ve středních dorostencích 
Adam Baletka 21.místo , Gerža Lukáš 22.místo, 
Skýpala Vladimír 33.místo.  V mužích celkově 
pohár vyhrál, již potřetí za sebou Daniel Klvaňa,  
Adam Bartoň 7.místo.  Mezi ženami jsme měli 
zástupkyni Dominiku Klvaňovou – 15.místo.

X-flame pohár 

Dále se někteří naši zástupci účastnili závodů 
X-flame poháru - v Provodovicích, Třeštině, 
Bludově, Cholticích a Moravském Berouně.  
V mladším dorostu celkově Martin Holčák 
3.místo, ve středním dorostu Petr Kunetek 
6.místo, Lukáš Gerža 8.místo, Adam Baletka 
9.místo. V mužích zvítězil Adam Bartoň, Dani-
el Klvaňa 2.místo. V ženách Dominika Klvaňo-
vá 4.místo.

Mistrovství ČŘ dorostu v disciplíně 
výstup na věž Praha 25.-27. 8. 2017
Na toto mistrovství bylo v jedntl.kategori-
ích nominováno 8 nejlepší závodníků ČR.  
V mladším dorostu celkově zvítězil Martin 
Holčák, ve středním dorostu získal zlatou me-
daili Lukáš Gerža a ve starším dorostu Adam 
Bartoň 4. místo.

Muži

V letošním roce jsme na postupové soutěže 
složili družstvo mužů – Bartoň Adam, Bartoň 
Jan, Blizňák Radim, Foukal Tomáš, Filipčík 
Jakub, Gerža Lukáš, Holčák Jakub, Hrabov-
ský Petr, Jež Radovan, Klvaňa Daniel, Skýpala 
René.  Po obvodovém kole na Vsetíně, jsme 
historicky poprvé postoupili do okresního 
kola, které se konalo 17.června v Horním Lidči. 
Zde jsme v konkurenci 9-ti týmu zvítězili ve 
všech kategoriích a odvezli si celkové vítězství 
s postupem do krajského kola.  To proběhlo 
5.srpna 2017 na atletickém stadionu v Uher-
ském Hradišti. Byl to nervydrásající souboj. V 
běhu na 100 metrů s překážkami jsme s násko-
kem zvítězili ( Klvaňa Daniel 15,25 , Bartoň 
Adam 16,40 , Blizňák Radim 17,46 , Gerža Lu-
káš 17,47 , Foukal Tomáš 18,04 , Holčák Jakub 
18,82 , Filipčík Jakub 19,52  a Bartoň Jan 19,54 
).  Ve štafetě 4 x 100 metrů jsme s časem 62,56 
vybojovali 3.místo ( Foukal Tomáš, Holčák 
Jakub, Blizňák Radim, Bartoň Jan ). Rozhodnul 
požární útok ( zadek - Skýpala René, Hrabov-
ský Petr, Blizňák Radim, béčka Holčák Jakub, 
rozdělovač Klvaňa Daniel, proudy Bartoň 
Adam a Gerža Lukáš ), kde jsme bohužel o 31 
setin skončili na druhém místě.  Celkově tedy 
muži Oznice vybojovali na tomto krajském 
kole v požárním sportu 2. místo.
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Mistrovství SDH v požárním sportu 
Praha 25.–27. 8. 

Na tomto mistrovství se za výsledky v Českém 
poháru nominovali za jednotlivce Daneiel 
Klvaňa a Adam Bartoň.  Oba si zaběhli 
disciplínu běh na 100 m s překážkami – Danek 
v mužích sdh vyhrál s časem 15,89 a Adam se 
umístil na 6. místě s časem 16,61. 

V disciplíně výstup na věž nás v mužích sdh 
zastupoval Daniel Klvaňa, který celkově zvítězil 
s časem 14,14 s.
V zápolení týmů za družstvo z Komárovic bě-
žela Dominika Klvaňová, celkově se umístili na 
skvělém 2. místě.

Světová hasičská olympiáda  
Villach 2017 
Tato soutěž, která se koná jednou za 4 roky, se 
letos uskutečnila  v rakouském Villachu 9. – 
16. července. Našim zástupcem na ní byl člen 
mužské reprezentace Daniel Klvaňa.

Mistrovství světa v požárním  
sportu v tureckém Izmiru  
25. 9.–1. 10. 2017
Mistrovství se opět zúčastnil náš zástupce 
Danek Klvaňa. A vedl si parádně !  Ve čtvrtek 
28. září byla na programu Mistrovství světa  
disciplína běh na 100 metrů s překážkami. 
Skvělé časy Dana Klvani (15,23), Lukáše Krou-
py (15,42), Martina Lidmily (15,65), Václava 
Divoše (16,03), Pavla Krpce (16,30), Václava 
Novotného (17,03) zajistily národní reprezen-
taci druhé místo do celkového hodnocení. Celý 
den vyvrcholil semifinálovými běhy, do nichž 
nastoupili Dan Klvaňa a Lukáš Kroupa. Ve fi-
nále pak Dan předvedl úžasný výkon – 14,97!!! 
Porazil tak hvězdu požární sportu Vladimi-
ra Sidorenka z Ruska a stal se mistrem světa 
v běhu na 100 metrů s překážkami!    V pátek 
29.9. se soutěžilo ve štafetách 4 x 100 metrů a 
ve druhé české čtyřce nastoupili Daniel Klva-

ňa, Václav Divoš, Martin Lidmila a Pavel Krpec 
a časomíra se zastavila na hodnotě 54,55. 
Nakonec z toho byla pro český tým bronzová 
medaile. Po 4. místě ve výstupu na věž a 6.mís-
tě z požárního útoku získala česká reprezentace 
celkově 4.místo.

Vsacká liga TFA – železný hasič 
valašských kotárů
V letošním roce se této soutěže účastnili Jan 
Bartoň ( výsledky Vigantice 7.misto, Jarcová 
10.místo, Růžďka 3.místo, Halenkov 7.místo, 
Valašské Klobouky 5.místo, Vsetín 3.místo, 
Jasénka 1.místo ) a Jakub Hrabovský ( Růžďka 
11.místo, Valašské Klobouky 7.místo, Vsetín 
10.místo, Jasénka 8 místo ).  V celkových vý-
sledcích ligy se v jednotlivcích umístil Jan Bar-
toň na 3.místě a Jakub Hrabovský na 27.místě.

Veteráni

Na fotografii z tréninku – zleva Bartoň Roman, 
Jež Radovan, Herber Jan, Skýpala Tomáš, Hra-
bovský Libor, Skýpala Radek.  
Našim veteránům se rovněž po obvodovém 
kole ve Vsetíně podařilo postoupit do okres-
ního kola v Horním Lidči. Zde jsme soutěžili 
v disciplíně požární útok a v pořadové přípravě 
a celkově jsme se umístili na sympatickém 4. 
místě.

Za družstva dorostu a mužů Roman Bartoň
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• opravu chodníků (pokud bude přidělena do-
tace z SFDI)

• podání žádosti na rekonstrukci obecního sálu 
(vnitřní prostor)

• podání žádosti na rekonstrukci přední části 
školkové zahrady

• podání žádosti na vybudování autobusové za-
stávky na dolním konci obce

• podání žádosti na vybudování bytů v bývalé 

budově školky
• oprava kamenného kříže u Foltů
• vybudování místa pasivního odpočinku
• vybudování sběrného dvora v obci Bystřička, 

který obec Oznice bude využívat
• v létě 2017 se opět podávala žádost na rekon-

strukci antukového hřiště, opět čekáme na 
výsledek

• zakoupení a provoz místního pohostinství
• vybudování obchodu se smíšeným zbožím

• oprava místní komunikace u Hurtíků
• vybudování a otevření mini školky 

Bezpečnost na silnicích  
v naší obci

Žádáme motoristy, aby dodržovali předepsa-
nou rychlost v  obci. Rychlost, kterou někteří 
motoristé v dolní části obce dokážou jet, je 
obdivuhodná, ale hlavně velmi nebezpečná. 
Na těchto rovných úsecích se pohybují velmi 
často nejen cyklisté a chodci, ale i malé děti na 
kolech, kde jde jen těžko předpokládat úvahu 
malého cyklisty. Až dojde v naší obci k neštěstí 
tohoto typu, bude už pozdě. Dále se čím dál 

více stávají střety se zvěří. I tady je na místě 
důležitá zvýšená pozornost, hlavně v nočních a 
brzký ranních hodinách.
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Plány a realizace většího 
rozsahu v roce 2018

Realizované projekty 
velkého rozsahu v roce 2017

V naší obci se nejezdí rally!!!



OZNICKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2017

Vážení občané,
Všechny informace ohledně dění v naší obci naleznete  
na webových stránkách www.oznice.cz

Na těchto stránkách si můžete zaregistrovat Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám budeme 
zasílat aktuality a informace. Najdete nás také na FACEBOOKU jako Oznice – zpravodajství.

Na závěr: 
Případné připomínky, dotazy, nebo návrhy můžete zaslat na email obecoznice@seznam.cz, 
nebo osobně na obecním úřadě Oznice.
Děkujeme za podporu - Martin Gerža – starosta  a zastupitelé obce

Při poruchách veřejného osvětlení, nebo obecního roz-
hlasu, Vás žádáme o nahlášení na obecním úřadě Oznice 
nebo na tel. čísle 571 45 32 60.
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