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Odpadové hospodářství
v naší obci
Pravidelně Vás informujeme o problematice odpadového hospodářství v naší obci. Velké poděkování
patří právě těm, kteří velmi aktivně třídí odpad, a tím
snižují všem občanům náklady. Tímto vyzýváme
občany, kteří řádně netřídí, aby se přidali a řádně
hospodařili jako ostatní.

Proč pytlový sběr?!
Pytlový sběr odpadů (plastů a kompozitních obalů)
je pro obec výhodný z důvodu velké finanční úspory.
Velké nádoby na plast prosím využívejte pouze z důvodu většího odpadu, který se nevejde do pytlů. Pytle svážíme jednou měsíčně poslední pátek v měsíci.
V roce 2019 bychom chtěli vyzkoušet pytlový sběr
papíru (modré pytle). Pytle na tříděný odpad
plast, kompozitní obal, si můžete zdarma vyzvednou na OÚ. Obec Oznice nabízí celoročně plastové
nádoby na směsný komunální odpad za 823,- Kč. Věděli jste, že po spálení 1 tuny suchého dřeva vznikne něco mezi 2 až 17 kg popela? Dřevěný popel je
mimořádně bohatý na rostlinné prvky, a tak jediným
místem, kam by měl putovat, je váš zahradní kompost. Zatímco popel z uhlí, briket a rovněž škvára se
do kompostu naprosto nehodí, neboť obsahují velké
množství rizikových prvků, popel ze dřeva je v kompostu velmi žádoucí. Přibližně z 5 % obsahuje organickou hmotu, převážně je v něm však zastoupen
vápník, a to až ze 33–35 % oxid vápenatý, dále pak
draslík v cca 6–10 % oxidu draselného, a není v něm
právě málo ani fosforu (2–4 % oxidu fosforečného),
ani hořčíku (4–7 % oxidu hořečnatého). Popel ze
dřeva má silně alkalickou reakci (pH 12,5) a je zčásti
rozpustný ve vodě. Není v něm však obsažen dusík.
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plastové nádoby na odpad. Jestli do ní totiž vhodíte
žhavý popel, ihned to poznáte, respektive ucítíte :-)
:-) :-).
Místa pro sběr tříděného odpadu není skladiště
Vašich věcí. Pokud se odpad nevejde do nádob
nebo tento odpad netřídíme (např. nebezpečný),
neodkládejte tyto odpady k nádobám, ale vyčkejte
vždy na sběr daného odpadu nebo odpad odvezte
do sběrných dvorů. Jsme rádi, že už nám na obci
nevznikají černé skládky. Největší problém nastává
u nádob určených pro směsný komunální odpad
na veřejných místech na Nivce a na Točně, kdy
občané naprosto neukázněně vhazují do těchto
nádob všechen odpad, a tím vůbec nedodržují vyhlášku obce. Proto pokud se tato situace nezlepší
do konce roku, tyto nádoby budou obcí odebrány. Přikládáme pár fotek, jak jsou někteří občané,
rekreanti, neohleduplní k našemu odpadovému
hospodářství.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru
a recyklace využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s.
přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížili
"uhlíkovou stopu". Úspora, kterou jsme dosáhli

představuje 32,330 tun emisí oxidu uhličitého
a uspořili jsme tím energii 774 726 mj.
V r. 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů,
skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného
sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM
uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik,
kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tis.
domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl tento systém ke snížení emisí
o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.
V roce 2017 naše obec vytřídila a předala k dalšímu
využití 28, 460 tun odpadu. Za tento odpad jsme
od společnosti EKO-KOM obdrželi částku 94 486,- Kč.

Soutěž o keramickou
popelnici
MĚLO A MÁ TO SMYSL!!!
Obec Oznice 28. května převzala ocenění
za 2. místo v kategorii obec do 500 obyvatel
v prestižní soutěži obcí a měst Zlínského kraje
ve třídění odpadů "O keramickou popelnici".

Pokud v popelnicích bude při vývozu žhavý popel,
nádoba nebude vyvezena. Proto doporučujeme
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Populární krajskou soutěž pro samosprávy organizoval již podvanácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci
aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru
odpadu v regionu. Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho
obyvatele a počet tříděných komodit na území
jednotlivých obcí a měst. Za krásné druhé místo

jsme získali odměnu 20 000 Kč. Za toto ocenění jsme
velmi vděční. Ovšem jste to hlavně vy, občané obce
Oznice, kteří se podíleli na udělení této ceny. Proto
třiďte dále a ještě lépe, motivujte a učte ve třídění
ostatní, abychom třeba příští rok byli na 1. místě.

Tříděný odpad
v naší obci

Svoz komunálního
odpadu

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.
V roce 2019 bychom chtěli vyzkoušet pytlový sběr
papíru (modré pytle).
Odvoz odpadu probíhá na místech dle svozu
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 (od dubna do října) – dle potřeby
(u Lipů,) - nevhazujte dřeviny
PAPÍR – dle potřeby jsou nádoby umístěny u Lipů,
u studní, na Crhové, na Nivce, zastávka konečná, pod
hospodou, u rybníka.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD, NEBEZPEČNÝ ODPAD jednou za půl roku na jaře na podzim.
Odvoz odpadu probíhá na sběrném místě (pod
hospodou).

Co 14 dní v úterý.
Před svozem nesypte do popelnice žhavý popel.
CO NEPATŘÍ DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU?
plast, sklo, papír, bioodpad, objemný odpad, stavební odpad, nebezpečný odpad, elektrozařízení, kovy,
uhynulá zvířata.
Nádoba na odpad – popelnice musí být nachystána tak, aby obsluha poznala, že je potřeba ji
vyvézt.
Po svozu odpadů si vždy popelnice ukliďte, aby
nezůstávaly na místních komunikacích a na křižovatkách (u rybníku, Crhové, nad točnou atd.)
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OBECNÍ VODOVOD
Poplatek za vodu
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.
Kontrola vodoměrů proběhne ke konci října nebo na začátku listopadu.
Obec Oznice se stala plátcem DPH, proto bude v roce 2019 vodné navýšeno o DPH.
Možnost zaplacení přes bankovní účet: 1770472359/0800, v.s. číslo domu.

Děkujeme!
Třídění je styl a má to smysl!
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PODZIMNÍ ÚKLID V OBCI
13. 10. 2018 bude pod hospodou přistaven
kontejner na VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Co patří do velkoobjemového odpadu: starý nábytek, lyže, kola, zrcadla,
matrace, podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární keramika kuchyňské
linky, elektrotechnika drobný stavební odpad aj.
Tato služba je určena pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Oznice.

Podziní úklid bude
pouze v tento den a pod
dohledem obecních
zaměstnanců.
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VOLBY 2018
Na základě ustanovení § 12 odst. 1b) a odst. 1c)
zákona č. 491/2001sb., o volbách do zastupitelstvech
obcí a o změn některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, Vám oznamujeme názvy zaregistrovaných stran a vylosované pořadí na hlasovacím lístku
do zastupitelstva obce Oznice.
Historicky poprvé v obci Oznice kandiduje každý
kandidát sám za sebe. Do rukou se Vám dostane
celkem 12 hlasovacích lístků. Vyberete 1 – 9 kandidátů (protože Obec Oznice si zvolila 9 členů Zastupitelstva), které byste rádi viděli v Zastupitelstvu obce.
Pokud vložíte do hlasovací obálky více než 9 hlaso-

Oznice

vacích lístků nebo žádný, bude Váš hlas neplatný.
Současně s volbami do Zastupitelstva obce budou
probíhat Volby do Senátu Parlamentu ČR. Hlasovací
obálky, které dostanete ve volební místnosti, budou
barevně odlišeny.
Nejdůležitější ale je přijít odvolit. Proto žádáme občany, aby pokud to bylo možné přišli volit. Nejhorší
úvaha je ,“ proč bych tam chodil, stejně je to jasné
jak to dopadne“.

Podaná KL

P.č. na HL

Přemysl Sousedík

1.

Martin Gerža

2.

Radek Skýpala

3.

Roman Bartoň

4.

Miroslav Tvrdý

5.

Mgr. Daniela Skýpalová

6.

Ing. Petr Šebesta

7.

Jan Herber

8.

Michal Šebesta

9.

Petr Hrabovský

10.

Danica Šebestová

11.

Vlastimil Šimčík

12.

Plánované kulturní akce
15. 9.

Myslivecké hody od 11 hod.
- na myslivecké chatě v Mikulůvce
23. 9. Mše svatá U kříže, od 15 hod.
28. 9. Drakiáda u Mrnuštíků, od 15 hod.
29. 9. Sousedské posezení, od 16 hod.
- zahrada MŠ nebo obecní sál
5. 10. - 6. 10. Volby 2018
- do zastupitelstva obce a Senátu ČR
14. 10. Místní kolo střelby ze vzduchovek
- chata Mikulůvka, od 9 hod.
20. 10. 100 let výročí založení Československa - Pišková, od 10 hod.
26. 10. Veselé dýňování, od 17 hod.
- obecní sál
9. 11. Pochod broučků s lampiony, od 17 hod.

Ohlédnutí
za kulturou

18 702,- Kč, což je o necelé 5 000 víc, než minulý rok.
Druhý den jely děti do kina na Vsetín na „Já padouch
3“ a na pohár a pizzu do místní hospody.

Hlavní a velké kulturní události, které jsme od ledna
2018 do teď zažili.

6. 1. Tři králové
4 skupiny koledníků vybraly za krásného počasí
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24. 11. Vánoční tvoření, od 14 hod.
- obecní sál
5. 12. Chodí Mikuláš, od 16 hod.
8. 12. Rozsvícení vánočního stromu
a betlém, od 17 hod.
16. 12. Vítání občánků, od 9 hod. - obecní sál
30. 12. Předsilvestrovský výšlap na Piškovou,
od 10 hod.
31. 12. Silvestrovský ohňostroj, od 17: 30 hod.
5. 1.
Tříkrálová sbírka
26. 1. Hasičský ples - obecní sál
9. 2.
dětský Karneval - obecní sál
16. 2. Myslivecký ples - obecní sál
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20. 1. Hasičský ples
120 lidí přijalo pozvání na tradiční Hasičský ples.
K tanci a poslechu hrálo Duo Cadillac.
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ně! V soutěži o nejlepší kostým se na 3. místě umístili
vodníci, na 2. místě skupina Sanitka a na 1. Černá
labuť a labuťák.
23.3. Noc s Andersenem
Místní knihovna Oznice pořádala tradiční Noc s Andersenem, smyslem které je seznámení se s knihou
a jejím autorem a přespání v knihovně. Letos to byl
Jaroslav Foglar. Děti si vždy také něco vyrobí, tentokrát to byly korálkové náramky.
26. 1. Setkání seniorů
Již 4. ročník informačního a společenského setkání
oznických seniorů. Pozvání přijalo 78 seniorů, kteří
si vyslechli prezentaci starosty Martina Gerži o tom,
co se podařilo v minulém roce v naší obci uskutečnit
a co se plánuje na rok 2018. K poslechu a tanci hrála
skupina Štrekovjanka, kterou naši občané náležitě
využili.

10. 2. Dětský karneval
70 dětí si přišlo zaskotačit na tradiční oznický dětský
karnevaL. Akci svým malým tanečním vystoupením
odstartovali školkáčci z miniškolky Ozničánek a poté
zmatení Mimoňové s většími dětmi. Pravda, zprvu
měly některé děti z Mimoňů strach, ale brzy zjistily,
že jsou nejen vtipní a zmatení, ale i laskaví a přátelští. Bohatá tombola, soutěže a hry a balonková
diskotéka nenechaly žádné dítě sedět!
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29. 3. Velikonoční tvoření
V obecním sále opět nemohla chybět tato už tradiční akce. Letos přišlo ale málo lidí, takže doufáme, že
na Velikonoční tvoření 2019 Vás přijde více!
17. 2. myslivecký ples
144 prodaných lístků, kapela Duo Expres, bohatý
výběr zvěřinových specialit, rozmanitá tombola a zábava až do rána – toť tradiční Myslivecký ples.

17. 3. Sportovní zábava TJ
Tentokrát na téma filmové a pohádkové postavy.
Kostýmy a nápady měli Ozničani opravdu výborné! Mohli jsme vidět piráty a námořníky, Flinstounovy, Saxanu, šíleného Jokera, March a Homera, dvě
Červené Karkulky nebo Shreka. Spousta lidí si dala tu
práci, že přišli sladěni v páru nebo dokonce ve skupi-
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8. 4. Uklidmě Česko – uklidmě svět – ukliďme Oznici
Na sraz, který byl určen na 9 ráno, přišlo 34 lidí.
Tuto celorepublikovou akci u nás pořádala Obec
Oznice ve spolupráci s mysliveckým kroužkem
Dlúhá hůra. Společně s dobrovolníky z řad občanů
obce Oznice a Mikulůvka jsme se vydali uklidit
místní potok Oznička a část katastru lesa Dlúhá
hůra. Po náročném dopoledni bylo pro všechny
účastníky ze strany obce nachystaná letošní první
jarní opékačka špekáčků. Kolem 14 hod jsme se
s dobrým pocitem rozešli do svých domovů. Už se
těšíme na další ročník!
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28. 4. Pálení čarodějnic
20 čarodějnic se slétlo a mnoho lidí přišlo na školkovou zahradu k vatře s dřevěnou čarodějnicí a na večerní diskotéku pod taktovkou DJ Květoňa. Cenu
za nejlepší kostým si odnesla Zdena Janušová. Hasiči se postarali o výborné jídlo a pití – gril. hermelín,
uzené kuřecí stehno na grilu, klobása, špekáčky.

4. 5. Ocenění občanů za rok 2017
Oceněni byli starší žáci z SDH Oznice za výbornou reprezentaci na mistrovství ČR v hasičském
sportu a Daniel Klvaňa za výtečnou reprezentaci
na mistrovství světa. Letos jsme také ocenili občana
za hrdinský čin, a to pana Jaromíra Vaňka za záchranu života našeho spoluobčana. Starosta a místostarosta předali věcné a finanční dary a po sladkém
občerstvení byli starší žáci ještě pozváni do místního pohostinství.
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20. 5. Svatodušní mše u Mrnuštíků
U Mrnuštíkůse se tradičně konala svatodušní mše
spojená se zvykem smažení vajec. Posvětily se i tamější lípy. Mši vedl pan farář P. Mgr. Ján Rimbala.

2. – 6. 7. Příměstský tábor s hasičři
Letos šly vidět žluté tábornické čepice "Hasiči Oznice" v ZOO Lešná ve Zlíně, poté v Ostravě v hornickém muzeu Landek Park, kde jsme sfárali do dolu,
prohlédli muzeum důlního záchranářství a prolezli si
bývalé původní výcvikové pracoviště záchranářů. 3.
den jsme jeli na kolech z Karolinky na Oznici a cestou
se vykoupali v Balatonu. Čtvrteční den jsme strávili
na Oznici, dopoledne jsme se učili a vyzkoušeli hasičský útok a večer jsme spali pod širákem. Poslední
den byla koupačka na koupališti v Mikulůvce.

3. 6. Dětský den
Ani zima ani horko, soutěže, dárečky, koně, hrad,
balonky, obrovská opičí dráha, sladkosti, radost
a na závěr tanec v dešti! 80 dětí se přišlo v neděli
3. června pobavit na svůj svátek. Ani zachmuřené
počasí a déšť (naštěstí až ke konci akce) nám dětský
den nezkazil! Tuto největší každoroční akci pořádá
Obec Oznice, SDH Oznice, Myslivecký spolek Dlúhá
Hůra, TJ Oznice a MC Ozničánek.

Smíšené zboží
Od 25. Září 2017 Vás denně vítáme v obchůdku se
smíšeným zbožím, kde najdete vše od základních
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 prodeje. Rádi Vám objednáme i další
výrobky dle Vašeho přání a vytvoříme dárkové balíčky.
Děkujeme těm, kteří v obchodě na Oznici nakupují!
A hlavně těm, kteří nakupují, i když mají možnost nakupovat ve městě. Podporujete tím existenci obchodu, která je pro některé občany velmi důležitá.
Otevírací doba obchodu:
PO - PÁ 6:30 – 10:30, 14:30 – 17:30
SO:
7:00 – 10:00
NE:
8:00 – 10:00
Telefon: 571 410 382

30. 7. -3. 8. Příměstský tábor s myslivci
Od 30.7. do 3.8. probíhal příměstský tábor s myslivci,
kterého se účastnilo 25 dětí v zelených čepicích. Šlo
zatím vůbec o nejnáročnější výletový tábor! Musíme
děti pochválit, jak dobře to všechno zvládly. První
den si vyšláply na Dolní Moravě na Stezku v oblacích
a vyřádily se ve 3 zábavných parcích. Druhý den
našlapaly v pedálech 35 km po trase Teplice nad
Bečvou-Oznice. Třetí den si všichni užili v aquaparku v Olomouci. Předposlední den strávili na Oznici
v lese. A nejenom den, ale i noc! Poslední den jsme
navštívili záchranné centrum divokých zvířat v Hošťálkové.
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Pohostinství
a smíšené zboží Oznice
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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. Ale ta největší výhoda našeho obchůdku je nedělní prodej, který nikde v sousedních obcích není (samozřejmě kromě velkých
supermarketů).

Pohostinství Na Oznici
Otevírací doba pohostinství:
PO:
zavřeno
ÚT:
zavřeno
STŘ:
15:00 – 21:00
ČTV:
15:00 – 21:00
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PÁ:
SO:
NE:

15:00 – 23:00
14:00 – 23:00
14:00 – 20:00

Nově otevřené pohostinství má za sebou už více než
roční provoz. Za tu dobu jsme uspořádali 11 oslav
ve velkém sálu, 10 menších oslav v salonku, 2 svatby,
1 maturitní večírek, 1 školení a 3 valné hromady
spolků, sál byl dějištěm 9 větších i menších kulturních akcí, myslivci zde začali i zakončili 2 hony. Hospoda také např. zajistila obědy pro táborníky nebo
zajistila občerstvení pro volební komise. Sportovní
fanoušci několikrát zhlédli hokejová nebo fotbalová
utkání na velkém plátně. Jednorázové akce měly
také úspěch, ať už to byl tatarák nebo na čepu zelené velikonoční pivo nebo speciální pivo Portáš.
Jídelní lístek se nám rozrostl o 4 druhy pizzy
(máme 20 druhů), grilovaná kuřecí křidélka,
korbáčiky k pivu a belgické karamelové vafle se
zmrzlinou a šlehačkou. Nejnověji máme v nabídce i burgery! Ty ale v rámci čerstvosti nebudou
ve stálé denní nabídce. O víkendových „burger
akcích“ Vás budeme předem informovat. Dále
nabízíme nakládaný hermelín, utopence, hranolky,
smažený sýr, bramboráčky a zmrzlinové poháry.
Pivo točíme Radegast ráznou desítku a ryze hořkou
dvanáctku. Připravujeme pro Vás častější narážení
speciálních piv, aby se Vám R10 a R12 nepřepila. Dále
si můžete vybrat z velkého výběru nealkoholických
i alkoholických 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.
Přijímáme stravenky Sodexo a Ticket Restaurant (nelze s nimi platit alkoholické nápoje a tabák, do hod-
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noty stravenek nevracíme) a platbu platební kartou
(kterou prosím hlaste PŘEDEM).

Obecní sál a salonek
Rádi Vám uspořádáme oslavy, svatby aj., kde zajistíme sváteční tabuli, oběd a večerní raut dle Vašeho
přání. Pro oslavy do 25 lidí je ideální menší salonek.
Pro více než 25 osob slouží velký sál.

• z vlastních zásob je možné si přinést slivovici,
víno, cukroví a koláče, ovoce. Vše ostatní (pivo,
lihoviny, nealko, jídlo) obstarává pohostinství (neplatí pro místní spolky)
• Pronajímatel sálu je po akci povinen vyprat
a vyžehlit ubrusy – JINAK JE TATO SLUŽBA ZPOPLATNĚNA 20 Kč/1 ubrus
• Pronajímatel sálu je povinen po akci sál druhý
den uklidit – JINAK JE TATO SLUŽBA ZPOPLATNĚNA V ČÁSTCE 300 Kč

Stavební práce v Obecním
kulturním domě

Rezervaci sálu a salonku můžete provést osobně na Obecním úřadě, telefonicky na čísle
571 453 260, 606 036 370 nebo přes rezervační
systém na webových stránkách obce.
Nájem sálu: 500 Kč + energie
Nájem salonku: 0 Kč
Příprava slavnostní tabule: 10 Kč/1 osoba

Provozní podmínky pro fyzické a právnické osoby při
konání oslav, svateb, pohřbů atd. :
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Obec Oznice se dlouhodobě snaží o udržení či zlepšení
kulturního a společenského života v obci a okolí. Mezi
prvořadými cíli, je mimo jiné dokončit opravu místního
kulturního domu, který obec postupně opravuje v závislosti na finančních možnostech obce. Kulturní dům
je objektem občanské vybavenosti a důležitým společenským prvkem každé obce, proto se obec Oznice
rozhodla s péčí řádného hospodáře objekt v termínu
červen – září 2018 nechat opravit a zmodernizovat.
Obec na akci získala dotaci - využila tak spolufinancování těchto aktivit směřující k obnově obecního
majetku Zlínským krajem téměř 60%.
Akce byla zaměřena na opravu velkého a malého sálu
včetně zázemí. V rámci projektu byly řešeny zejména stavební práce v podobě opravy nášlapné vrstvy
podlahy a soklových lišt, montáže sádrokartonového
kazetového podhledu, osvětlení, vzduchotechniky
aj. ve velkém sále kulturního zařízení. Opravné práce
probíhaly i v suterénu budovy, a to úpravou stávajících
podlah, novou omítkou a výmalbou. Důležitou opravou, mimo jiné, prošla také téměř 40 let stará elektroinstalace a vzduchotechnika.
Vnitřní rekonstrukcí kulturního domu bude zkvalitněno
stávající funkční využití velkého sálu zejména z pohle-

12

du technických záležitostí jako je bezpečná a fungující
elektroinstalace včetně zajištění kvalitního vyhovujícího osvětlení a nových či rekonstruovaných nášlapných ploch. Tato nová opatření hrají důležitou roli pro
pořádání důstojných kulturně-společenských vystoupení, koncertů, besed, výstav, oslav, plesů a podobných akcí. Opravou suterénu kulturního domu dojde
k rozšíření těchto prostor o potřebné vyhovující zázemí

pro vystupující či pořádající účastníky, včetně obnovení provozuschopnosti malého sálu, který bude nově
sloužit k dalším sportovním a volnočasovým aktivitám
obyvatel obce. Kulturní dům v obci Oznice je důležitým
spojovacím prvkem všech občanů i návštěvníků obce.
Realizací projektu se podaří zachovat a rozšířit potenciál využití objektu jenž zajišťuje a do budoucna zajistí, že
kulturní a společenský život v obci Oznice nevymře.

Proč být občanem
obce Oznice
Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás souhrn výhod občana hlášeného v obci Oznice a služby v naší obci:
• 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, každý další 75 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
diskuze na obecní témata
• každý oznický senior při dosažení významného
jubilea obdrží věcný dar
• nákladní vozidlo 12t
• traktor Zetor
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• štěpkovač – štěpkování ovocných dřevin
• vidimace (ověřování listin) a legalizace (ověřování
podpisů) – na Obecním úřadě v úředních hodinách
• kadeřnice p. Kubjátová, nutné objednání na tel.:
605 039 628
• Kosmetička p. Hlaváčová 1x měsíčně, objednávky
na tel.: 605 895 808, 721 700 606
• Knihovna – každou středu 17–19 hod.
• Restaurace pod Jarčovskú kulú nabízí rozvoz obědů. Na výběr ze 3 druhů jídel, cena 75–80 Kč. Obec
Oznice přispívá seniorům s trvalým pobytem v obci
10% z ceny oběda.
• odvoz seniorů na Bystřičku nebo vyzvednutí léků
• pronájem kulturního sálu a salonku na rodinné
oslavy, svatby aj.
• vývoz 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
• odvoz králičích kůží
• odvoz do kostela v Brankách
• 2x ročně nákup krmiva (ječmen a pšenice)
• zájmová činnost pro mládež – hasičský sport, myslivecký kroužek
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SDH OZNICE
Dorostenci – postupové
soutěže
Družstvo dorostenců není vůbec jednoduché složit
a proto i my jsme museli sáhnout do ostatních
sborů. V letošním roce za nás bojovali Adam Vašulka,
Martin Kyněra (oba z SDH Mistřín), Jakub Filipčík (
SDH Starý Lískovec), Pavel Růčka ( SDH Prostřední
Bečva), Jakub Rudolecký ( SDH Bystřička) a z našeho
sboru Martin a Jakub Holčákovi, Adam Baletka, Petr
Kunetek a Lukáš Gerža. Trenéři letos byli Adam a Roman Bartoňovi a Daniel Klvaňa ml.
Postupové soutěže v této kategorii začínají až
okresní kolem,na které se však letos žádné jiné družstvo nepřihlásilo, tudíž jsme automaticky postoupili
na krajskou soutěž do Otrokovic, konanou dne
10. 6. 2018. V Otrokovicích nás čekal pouze jeden
soupeř a to složené družstvo borců z Napajedel
a Malenovic, zkráceně NAPAMAL. Vše odstartovala
štafeta na 4x100m s překážkami, ve které se nám
i přes drobné chyby podařilo zaběhnout o tři vteřiny
rychlejší čas než soupeř, a to 63,30. Poté následovala disciplína, ve které již dlouhá léta patříme mezi
republikovou špičku a tou byl běh na 100m s překážkami. Ukázali jsme naše kvality a rozdílem třídy brali
1. místo i z této disciplíny, kluci zapisovali součet 90,
95 sec (součet 5ti nejrychlejších časů). Po menší
pauze následovaly tzv. testy, ve kterých oba týmy
byly bezchybné. Už před požárními útoky bylo jasné,
že nám prvenství nikdo nevezme a tak jsme mohli
jít v klidu na královskou disciplínu. Do třetice jsme
za 29,26 vyhráli i PÚ a po roční pauze se mohli těšit
jíž čtvrtému postupu na MČR konané v letošním
roce v Plzni.
V jednotlivcích si postup na MČR vybojoval
Martin Gerža – vítězstvím v okresním i krajském kole.
Mistrovství ČR dorostu SH ČMS v požárním sportu
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plynule navazovalo na soutěž starších žáků a konalo
se ve středu a čtvrtek (4. - 5. 7.). Ve středu, po slavnostním nástupu, zvládlo naše družstvo i jednotlivec
bezchybně testy. Následovala disciplín běh na 100
metrů s překážkami, kde jsme vybojovali celkově 3.
místo. Martin Gerža v této disciplíně rovněž 3. místo
s časem18,26.
Čtvrtek zahajovala pro družstva disciplína štafeta 4 x
100 metrů s překážkami. Zde bohužel nezkušeností
trenérského tria a hlavně velmi přísným posouzením
rozhodčí, nám nebyl uznán ze všech družstev druhý
nejrychlejší čas a obsadili jsme 14. příčku. Martin
Gerža v jednotlivcích ve dvojboji 4. místo s časem
16,48 s.
Požární útoky zakončovaly celé mistrovství a oznické
družstvo obsadilo 4. příčku.
Celkově družstvo 6. místo a Martin Gerža v jednotlivcích 4. místo.
Děkujeme všem závodníkům za vzornou reprezentaci, celému organizačnímu týmu, sdh a obci za pomoc a fanouškům za podporu.

Muži – postupové soutěže
A jak se v letošní sezoně dařilo mužům? Postupové klání v této kategorii začalo obvodovým kolem
v Jarcové konaným již 12. 5. 2018, ze kterého se naše
družstvo bez problémů probojovalo na okresní kolo.
Okresního kola v Horním Lidči se letos zúčastnilo 7
týmů , ze kterých má právo na postup trojice nejlepších družstev v celkovém hodnocení. Soutěžilo
se již ve všech disciplínách a naši borci ukázali, že to
s postupem myslí vážně a s přehledem vyhráli jak
štafetu 4x100m, tak běh na 100m s překážkami. Závěrem této soutěže byl požární útok, ve kterém naši
muži s drobným zaváháním brali 5. místo. Celkově to
ovšem stačilo na prvenství a my se mohli těšit spolu
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s druhou Juřinkou a třetím Hovězím na krajské kolo.
Na této soutěži jde již opravdu do tuhého
a ze všech nejlepších týmů z kraje postupuje na MČR
pouze jeden celek. Letošní krajské kolo se konalo
dne 28. 7. 2018 v takřka domácích podmínkách
na nově opraveném stadionu ve Valašském Meziříčí.
Celou soutěž odstartovaly štafety, ve kterých jsme
si věřili na 1. místo, ale vinou organizačních zmatků
a chybami na dvou úsecích jsme brali za 63,07s až 3.
místo. Nebyl to ideální start do soutěže, ale družstvo
se semklo a do běhu na 100m jsme šli dát maximum.
Naše snažení se vyplatilo a s excelentními časy
jsme doslova o parník brali z této disciplíny 1. místo.
V této chvíli již bylo jasné, že jako tradičně o všem
rozhodne požární útok. Na požárních útocích jsme
od okresu pořádně zapracovali a hned prvním pokusem zaběhli skvělý čas 21,78, na který se žádný náš
soupeř nedokázal přiblížit a oslavy historicky prvního postupu na MČR v této kategorii, mohly začít.
MČR se konalo ve dnech 24. – 26. 8.2018
v Liberci. Na tomto závodě se proti sobě staví nejlepší týmy z celé republiky a my byli nesmírně rádi,
že patříme mezi ně. Pro naše družstvo začaly závody
již od sobotního rána během na 100m s překážkami.
V této disciplíně nás samotný komentátor považoval
za favority a měl pravdu. Díky týmovým výkonům
a skvělému Dankovi Klvaňovi jsme se mohli radovat
z prvního místa. Sám Danek se stal v této kategorii
vůbec nejrychlejším jednotlivcem, když cílem prolétl
za 15,40s. V odpoledních hodinách přišly na řadu
štafety ,ve kterých jsme za krásných 58,01 brali
2.místo. Po prvním dni jsme se tak spolu se Zbožnovem dělili o průběžné první místo. V neděli přišla
na řadu opět královská disciplína. Na MČR je požární útok specifický v tom, že všechny družstva běží
s jednotnou požární stříkačkou. V nabité konkurenci
17 týmů jsme za 29,86 brali 9. místo. Po chvilkovém
zklamání a součtu všech disciplín mohly naplno
propuknout oslavy, protože jsme se stali 3. nejlepším
týmem v ČR. Za celou úspěšnou sezonu patří velké
poděkování jak sboru, tak obci a všem sponzorům
za skvělou podporu. Velký dík rovněž patří našim
věrným fanouškům, kteří nás doprovází, ať už je sou-
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těž kdekoliv. Letošní tým byl složený z těchto borců:
Daniel Klvaňa, Petr Zetek, Petr Korábečný, Filip Pácal,
Lukáš Gerža, Adam Bartoň, René Skýpala, Jakub
a Martin Holčákovi, Adam Baletka, Lukáš Míka, Jakub
Filipčík a vedoucí družstva Roman Bartoň
za družstva dorostu a mužů Adam Bartoň

Starší žáci
Soutěže v běhu na 60 m překážek
V letošním toce jsme zahájili šedesátkovou sezónu
soutěžemi v Českém halovém poháru, kde se nejvíce
dařilo Martinu Holčákovi, který v Jablonci nad Nisou
skončil na 7. místě a v Ostravě zvítězil. Tyto umístění
mu zajistili průběžné vedení v poháru v kategorii
starších žáků. V létě se opět soutěžilo v Okresním
poháru v běhu na 60 m překážek okresu Vsetín, kde
jsme se zúčastnili soutěží v Oznici, Janové a Hutisku
Solanci. Zde se na Oznici druhým místem prezentoval Jaroslav Tkadlec, v Hutisku zvítězil Martin Holčák,
třetí místo vybojoval Vojtěch Motalík. V první desítkách dosáhli umístění Karolína Skýpalová, Klára Kociánová, Hanka Rudolecká, Tomáš a Marek Bětuňákovi
a Václav Trusina.
Okresní liga mladých hasičů Vsetín
V letošním ročníku jsme se v rámci okresní ligy
zúčastnili celkem sedmi soutěží, kde jsme ani
jednou nepoznali chuť porážky a vítězství v těchto
soutěžích nám zajistilo celkové vítězství v okresní
lize s právem reprezentovat okres Vsetín na krajské
soutěži O pohár ředitele HZS Zlínského kraje která se
uskuteční dne 15. září v Újezdu u Valašských Klobouk.
Postupové soutěže hry Plamen
Své postupové snažení jsme zahájili 5. května v Halenkově, kde se nám podařilo zvítězit ve všech disciplínách a z celkového prvního místa jsme postoupili
do okresního kola konaného v Horním Lidči. Na této
soutěži jsme výsledkově pokračovali v duchu obvodního kola a první místo znamenalo postup na krajské
kolo v Otrokovicích. Zde to po prvních třech disciplí-
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nách vypadalo, že svedeme vyrovnaný boj o jediné
postupové místo na mistrovství ČR se Zádveřicemi,
ale po vítězství ve Štafetě dvojic a Požárním útoku
Plamen bylo rozhodnuto o prvním místě oznického
týmu na soutěži znamenajícího postup do mistrovské Plzně.
V úterý 3. července šedesátkami a vyhlášením skončilo letošní Mistrovství České republiky hry Plamen
konané v Plzni. Už po ukončení Požárních útoků bylo
jasné, že SDH Oznice si vybojovalo historický úspěch.
V podobě celkového druhého místa. Letošní mistrovství bylo, jako míchačka. A šlo o to se v tom pomyslném bubnu objevit se v jednotlivých disciplínách, co
nejčastěji nahoře. To už se podařilo hned v prvním
dnu, kdy hlídka po jedné chybičce na střelbě skončila na třetím místě. A hned se šlo lepší do pondělních
štafet a Požárního útoku CTIF. Ve Štafetě 400 m CTIF
po zaváhání na hadicích jsme brali 5. místo. V Požárním útoku CTIF jsme po prvním nevydařeném
pokusu museli zachraňovat bezchybným druhým,
ale i tak z toho bylo 8. umístění. A na řadu přišla naše
parádní disciplína Štafeta dvojic. Chmurnou náladu
zahnal maskot mistrovství lvíček, který nám sebral
část materiálu a nechtěl ho vrátit. Poté už se podařilo
konečně ukázat na co máme. A za čas 45,88 s jsme
brali mistrovský titul v disciplíně. A do třetího dne
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jsme nastupovali z průběžně druhého místa. První
disciplínou třetího dne mistrovství byla Štafeta 4 x
60 m s překážkami. Po loňských dvou neplatných pokusech bylo hlavní snahou se tomu vyvarovat. První
štafeta zaběhla v platném čase za 41,76 s. Druhá štafeta byla rozběhnutá na fantastický čas, ale zaváhání
na rozdělovači naši snahu zastavilo a bylo z toho 10.
místo v disciplíně. Ale v republice se musí soutěžit
až do poslední disciplíny. A průběžné třetí místo
vyzývalo o bednu zabojovat i v královském Požárním
útoku. Po prvních pokusech nám patřilo útočné druhé místo. V druhých pokusech se před nás dostaly
ještě dva týmy, ale čtvrté místo a zaváhaní našich
největších konkurentů znamenalo jediné. Ohromný
úspěch a radost ze stříbrných medailí v celkovém
pořadí v mistrovství hry Plamen. A šlo se na poslední
disciplínu mistrovství, individuální Běh na 60 m překážek. Do první desítky se probojoval Marťa Holčák,
který skončil po závěrečném rozstřelu těsně čtvrtý
a na osmém místě ve své kategorii skončila Klárka
Kociánová. I dalším našim zástupcům se dařilo, kdy si
vylepšili své osobní rekordy. Co říct na závěr. Po vítězství na branném závodě ve Veselé začala příprava
na republikové kolo v minulém roce na podzim
v tělocvičně pod vedením Dana Klvani za vydatné
asistence Adama Baletky, kde jsme pilovali fyzičku,
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výdrž, koordinaci. Na konci března už jsme naplno
zapojili trénink disciplín. Mnohdy se jednotlivě trénovalo i doma a to se projevilo ve výsledcích na obvodním, okresním a krajském kole, které se podařilo
přesvědčivě vyhrát. A přišla republika s překrásnou
stříbrnou tečkou. Za tu tečku je třeba poděkovat
všem členům družstva starších žáků, kteří nás reprezentovali na republikovém kole a to Káji Skýpalové,
Hance Rudolecké, Klárce Kociánové, Tomovi a Marovi
Bětuňákovým, Vojtovi Motalíkovi, Vaškovi Trusinovi,
Marťovi Holčákovi, Marťovi Geržovi, Jardovi Tkadlecovi. Dále i těm kteří běželi v týmu na různých
stupních postupových soutěží a to Anetě Blizňákové,
Tomovi Holčákovi a Ráďovi Skýpalovi. Ale i těm, kteří
jsou součástí týmu a fandili nám a to Míši Skýpalové,
Natce Skýpalové a Hance Tkadlecové. Velké dík patří
i trenérům. A to trenérovi Danovi Klvaňovi, který
si vždy našel čas ve svém nabitém reprezentačním
programu, trenérce Terce Skýpalové, která i přes
maturitní povinnosti taktéž vždy našla čas, Markétě
a Kristýně Dobešovým, Danici Šebestové, které trénovaly naše současné soutěžáky v mladších žácích
a taktéž instruktoru Adamu Baletkovi. Velké dík patří
rodičům našich svěřenců, za jejich toleranci a velkou
podporu našeho tréninkového a soutěžního snažení.
Dále je třeba poděkovat i Výboru SDH a obci Oznici,
kteří pro naše družstvo starších žáků plnili první poslední. Za velký kus práce při údržbě vybavení patří
i mnoha členům i nečlenům SDH. A velké dík patří
i našim fanouškům, kteří s námi putovali po všech
soutěžích a vytvářeli pro nás prostředí plné podpory
a pochopení. A poděkovat musíme i sponzorům,
kteří nás podporují finančně a pomáhají vytvářet
perfektní technické, tréninkové a soutěžní zázemí.
Za družstvo starších žáků SDH Oznice. Vedoucí a trenér mladých hasičů Oznice, Přemysl Sousedík.

TJ Oznice
Rok 2018 začal pro TJ Oznice přípravou sportovní
zábavy, která se letos pořádala v sobotu 19. března.
Letos jsme se z loňského retro stylu přenesli do světa filmů a pohádek. Opět se našli nadšenci, kteří se
na tuto zábavu dokonale připravili, a tak jsme mohli
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potkat různé filmové a pohádkové postavy od vodníků, pirátů až po rodiny Flinstounů nebo Simpsnů.
Nakonec přijela houkající sanitka plná doktorů i s pacientem ze stejnojmenného seriálu.

Prostě večer plný legrace a pohody, který si nenechalo ujít bezmála 100 hostů. V soutěži o nejlepší
kostým tentokrát zvítězili Radek a Gábina Skýpalovi
– „labuťáci“ z filmu Černá labuť.
Na jaře jsme společnými silami nachystali hřiště
na novou sezonu. Ve stejnou dobu přišla zpráva, že
už po několikáté nevyšla dotace z MŠMT na rekonstrukci hřiště. To nás trochu zklamalo, ale dá se říct,
že jsme s tím tak trochu počítali. To jsme ještě netušili, že všechno bude nakonec jinak.
V dubnu jsme začali s našimi tradičními pochody.
Vydali jsme se na Huštýn v okolí Mořkova. V květnu
jsme se podívali na Radhošť. Začátkem června jsme
se vydali na zájezd do arboreta Makču Pikču a Pradědovy galerie v Jiříkově se zastávkou v ZOO Olomouc
při zpáteční cestě. Tentokrát vyšlo i počasí, a tak
si to všech 40 účastníků mohlo naplno užít. Zatím
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Myslivecký spolek
Dlúhá Hůra

poslední byl červencový pochod z Valašské Bystřice
na Velkou Lhotu. Do konce sezony bychom chtěli
ještě minimálně jeden pochod uskutečnit. V plánu je
Vršatec na československé hranici nedaleko bývalého hraničního přechodu Červený kameň.

Na začátku června jsme se tradičně zapojili spolu
s ostatními složkami do uspořádání dětského dne
s kácením máje.
Kolem nohejbalového turnaje bylo letos hodně
otazníků. Nakonec jsme se shodli, že by byla škoda
tento tradiční turnaj úplně zrušit. A tak jsme udělali
za loňským 20. ročníkem tlustou čáru a začali novou
etapu, tentokrát ale jen na čistě amatérské úrovni.
Letošní turnaj jsme nazvali ,,Po stopách Oznica
capu“ a zúčastnilo se ho 10 družstev. Spravedlivě se
utkali každý s každým a o půl druhé v noci jsme poznali vítěze. Byl to tým ESO Vsetín. Na druhém místě
skončila JUHA Vsetín, a třetí místo obsadili hasiči
Malhotice. Nejlepší z domácích družstev byl Tomek
tým na pátém a Oznica cap na šestém místě.
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Těsně před nohejbalovým turnajem jsme se dozvěděli, že nám bude dotace z MŠMT na rekonstrukci
hřiště nakonec přidělena. Dostali jsme ale šibeniční
termín na rozhodnutí, jestli do toho půjdeme nebo
ne. Hlavní slovo měla samozřejmě obec, která tuto
rekonstrukci financuje, a navíc těch dotací vyšlo obci
letos více, než se počítalo. Nakonec jsme se rozhodli, že do rekonstrukce hřiště půjdeme. Víme, že to
bude pro obec velké břemeno, a taky si toho náležitě
vážíme. Na druhou stranu je dnes mnoho i menších
obcí, které podobné multifunkční hřiště mají a jsou
za ně rádi. Taky se nám navíc podařilo domluvit výjimku na to, že se rekonstrukce i financování rozloží
do dvou let. Začne se letos na podzim a skončit by se
mělo příští rok na jaře. Celý areál by se měl rozdělit
na tři samostatná hřiště. První bude pískové na plážový volejbal, případně plážový fotbal. Druhé bude
s pevným povrchem na hokejbal a florbal a třetí největší hřiště bude multifunkční s umělým povrchem
(jako v Jarcové nebo na Mikulůvce). Na tomto hřišti
se může hrát tenis, házená, fotbal, volejbal, nohejbal
aj. Věříme, že si tam každý najde to své, a že nové
hřiště bude více využíváno než to původní antukové.
V sobotu 11. srpna se uskutečnila asi poslední akce
na ,,starém hřišti“, a tou byly Oznické šedesátky.
Většina sportovců patří také k hasičům, a tak někteří
z nás pomohli při pořádání těchto závodů.
Závěrem bych chtěl poděkovat Obci Oznice a SDH
Oznice za spolupráci a pomoc při pořádání jak našich, tak i společných akcí v Obci.
Za TJ Oznice Jan Herber
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Myslivecký spolek Dlúhá Hůra je aktivní spolek dvou
obcí. V únoru jsme uspořádali tradiční myslivecký
ples na Oznici, který se velmi vydařil. Letošní termín
plesu je naplánován na 16. 2. 2019 a již jak obvykle
rezervovat lístky bude možné na OÚ Oznice.
Myslivecký spolek již třetím rokem pořádá myslivecký kroužek pro děti našich obcí. V jarních měsících,
proběhla velká příprava na mysliveckou soutěž pro
mládež „ Zlatá srnčí trofej“ kdy se uspořádalo místní kolo na chatě na Mikulůvce a ti nejlepší potom
reprezentovali náš kroužek na okresním kole, kde
jsme se opět umístili v předních místech. V létě
se opět konal myslivecký tábor a teď se začínáme
připravovat na podzimní sezonu, kdy nás čekají
soutěže ve střelbě ze vzduchovek. Smyslem kroužku,
je učit děti samostatnosti, vytvářet vztah k přírodě,
být kolektivní, ale hlavně nesedět doma na tabletu,
nebo telefonu.

25.8 – 26.8. MS Dlúhá hůra pořádala Lesní zkoušky
ohařů a malých plemen. Přihlášeno celkem bylo 24
psů. Tato zkouška opravňuje psa k lovecké upotřebitelnosti práci v lese.

19

V letošním roce jsme opět přišli o mnoho malých
srnčat při senoseči. Děkujeme dobrovolníkům, kteří
nám pomáhali, před senosečí procházet louky. I tak
neustále vázne komunikace s farmáři, kde a kdy
budou sekat trávu, i když je to jejich zákonná
povinnost. Valná hromada Honebního společenstva
se bude konat 2.11.2019, čas a místo upřesníme.
I letos jsme zaseli políčka pro zvěř pro vyšší úživnost
v honitbě. Na tyto políčka každoročně žádáme o dotaci Zlínský kraj, který nám vždy vyhověl. Myslivecký
spolek v červnu pomáhal, jako každý rok při organizaci Dětského dne.
Zásady přikrmování živočichů v přírodě v zimě.
O přikrmování živočichů ve volné přírodě se již
dlouhou dobu vedou nejrůznější polemiky či spory.
Zanechme však neustálého vysvětlování o kladných
či záporných názorech a věnujme se podstatě věci.
Existují dva typy lidí. Jedni, kteří nemají potřebu
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se o volně žijící živočichy v zimních měsících starat a druzí, kteří považují přikrmování živočichů
za významnou pomoc přírodě. Tu první skupinu lidí
nebudeme nikterak přesvědčovat, aby svůj postoj
změnila, ale té druhé skupině se budeme snažit dát
návod, jak živočichům v nepříznivých klimatických
podmínkách racionálně pomoci. Neboť ne vždy
se živočichům skutečně pomáhá. Asi se shodneme na tom, že pravidelné přikrmování živočichů
je důležité zejména v zimních měsících bohatých
na vysokou sněhovou pokrývku. Přidá-li se však
ještě námraza a veškerá dostupná potrava se ocitne
pod neprostupnou krustou ledu, je zle a případné
přikrmování volně žijících živočichů se stává životně
důležitým.

Jak tedy živočichy správně přikrmovat, abychom
jim nezpůsobily zažívací potíže?
Zase je potřeba si živočichy rozdělit do dvou skupin.
Volně žijící živočichy – především drobné pěvce,
které tráví zimu u nás a zvěř, o kterou se starají především myslivci.
Čím tedy ptactvo přikrmovat?
Nejvhodnější potravou pro všechny drobné ptáky jsou olejnatá semena, z nichž nejrozšířenější je
slunečnice, mák či řepka. Vhodná jsou i rozsekaná
jádra vlašských ořechů, obilniny, jablka, případně hovězí či skopový lůj. Dnes však není problém
koupit speciální směs pro zimní přikrmování ptáků.
Vyvarovat bychom se však měli předkládání pečiva
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a soleným či kořeněným zbytkům jídel z kuchyně.
Rovněž nevhodné jsou těstoviny a zdraví opeřenců
neprospěje zplesnivělé, zapařené či jinak zkažené
zbytky potravin.
A jaké opeřence na jaké krmení přilákáme?
Semena, především slunečnice, drcený oves, len,
proso, konopí, semínka trav a bodláků přilákají vrabce, zvonky, stehlíky a sýkorky. Ovoce se pak stane
lahůdkou především pro kosy a kvíčaly. Nejrůznější
bobule jsou pochoutkou pěnkav jikavců či hýlů. Ořechy se hodí pro čížky a odřezky masa rádi zkonzumují sojky, straky či havrani. Kousky loje či speciální
lojové koule přilákají nejspíše strakapoudy a brhlíky.
Pokud máme tu možnost a můžeme ptákům zajistit
přístup k nezamrzlé vodě, jistě to ocení nejen jako
zdroj uhašení žízně, ale i pro koupání, které je nezbytné pro udržení dobrého stavu opeření.
A jak přikrmovat zvěř?
Zde je situace trochu složitější, neboť existuje celá
řada krmiv, která jsou velice důležitá pro zvěř, ale
jejich nevhodné použití může způsobit problémy.
Z hlediska jejich významu je dělíme na objemová, jadrná a dužnatá. Zvláštní skupinou jsou však
i minerální soli. Objemová krmiva, mezi něž patří
jetel, vojtěška, letnina / usušené větvičky nejrůznějších stromů a keřů – dub, lípa, vrba, osika, maliník,
kopřiva… / obsahují nejen řadu výživných látek,
ale jejich význam spočívá především v odstranění
pocitu hladu a zlepšení průchodnosti natrávené
potravy spárkaté zvěře / srnec, jelen, daněk, muflon… /. K objemovým krmivům počítáme také
ohryzové větve zejména z ovocných stromů pro
zajíce a králíky. Jadrná krmiva, mezi něž počítáme
především semena – žaludy, kaštany, bukvice, ale
i zrno našich obilnin, obsahují nejdůležitější stavební
a energetické látky nezbytné pro život zvěře. Podle
nejnovějších poznatků z oblasti výživy zvěře by měla
být jadrná krmiva podávána nejvíce ještě před obdobím zimního přikrmování, právě z důvodu vysokých
energetických hodnot, neboť pak dochází k útlumu.
Známá jsou i nejrůznější granulovaná jadrná krmiva
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používaná pro zimní přikrmování. Dužnatá krmiva
mezi něž patří brambory, topinambury, krmná řepa
a jiná jsou nezbytným zdrojem tekutin. Obsahují též
i některé druhy vitamínů. Dužnatým krmivem jsou
i jablka, hrušky, jeřabiny, ale i siláž. Přikrmovat volně

žijící zvěř lze tedy celou řadou krmiv či potravin
z domácnosti / suché neplesnivé pečivo, chléb… /.
Vždy je však vhodné domluvit se s odborníky a neprovádět přikrmování samostatně, právě z důvodu
možných zdravotních potíží.

Miniškolka – registrovaná
dětská skupina
Oznice 91
Telefon: 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

docházku. Jiné děti docházku u nás nově zahájily
po prázdninách. Aktuálně je do miniškolky zapsáno
23 dětí. Běžná pracovní doba miniškolky je stejně
jako doposud 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. Také v letošním školním roce
máme pro děti připravený zajímavý program a věříme, že děti i rodiče budou u nás nadále spokojení.

Miniškolka Ozničánek má za sebou první rok činnosti. Provoz byl zahájen 4.9.2017, prázdniny byly pouze
o Vánočních svátcích, kdy byla miniškolka několik
dnů zavřená. V letních měsících červenec a srpen
byla miniškolka v provozu bez přerušení.
V průběhu školního roku děti tvořily tématické
výrobky, hodně času strávily venku na školkové zahradě či v blízkém okolí. V měsíci březnu bylo přímo
ve školce pro děti divadelní představení „U modré
tůňky“ a ke Dni matek jsme s dětmi vytvořily malé
dárky pro maminky a připravily kulturní program
nejen pro maminky. Spolupodíleli jsme se na zorganizování veřejných akcí naší obce, jako bylo Velikonoční tvoření, tradiční Den dětí na Oznici či oba
příměstské tábory.
K docházce bylo v minulém školním roce zapsáno 27
dětí. Některé z nich v novém školním roce ukončily
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Uskutečněné projekty
většího rozsahu
„Vytvoření místa pasivního odpočinku v obci Oznice“ – tak zní název 70% dotace, kterou nám poskytlo
Ministerstvo zemědělství a díky ní a mistru tesařovi
se v květnu vytvořil ucelený a funkční celek dřevěných laviček, stolů, odpadkových košů, stojanu
na kola a altánu před místním pohostinstvím. Altán
je veřejně přístupný, takže jestli Vás přepadne třeba
déšť nebo únava, neváhejte přístřešek použít!

V roce 2017 jsme získali opět od Ministerstva zemědělství prostředky na opravu více než 100-letého
kamenného kříže u Foltů. Kameník se do práce
pustil v dubnu letošního roku. Jeho práce spočívala
v celkovém vyčištění, opravě trhlin, korpus Krista byl
vyčištěn, konzervován a nově pozlacen. V neděli 23.
září od 15 hod.se zrekonstruovanému kříži požehná
při sváteční mši, na kterou jste všichni srdečně zváni!

Zlínský kraj nám 60% dotací vypomohl zmodernizovat místní sál a sklep pod sálem. V sále byla hlavně
nutná oprava zastaralé elektroinstalace a vzduchotechniky, dále se provedla montáž sádrokartonového kazetového podhledu a osvětlení, vybrousily se
parkety a vymalovalo se. Ve sklepě proběhla úprava
stávající podlahy, nanesla se nová omítka a výmalba,
položil se koberec a vybudoval se sprchový kout.
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Projekty
připravované
k realizaci

Plánované
projekty
na rok 2019

„Zahrada pro Ozničánek“ – v rámci tohoto projektu dotovaného SFŽP dojde na školkové zahradě
k revitalizaci sávající zeleně a venkovního vybavení
zahrady pro výuku a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou, poznávání přírodních zákonitostí a pěstitelských znalostí. Na poměrně malém prostoru dojde
k vytvoření několika zákoutí pro tvořivou a naučnou
hru dětí (vrbový plůtek a tunel), děti poznají využitelnost přírodních zdrojů (kompostér, záhony květin,
bylinek a zeleniny) a procvičí si rovnováhu a koordinaci těla na přírodních balančních prvcích.

• Kompostéry – Mikroregion Valašsomeziříčsko –
Kelečsko pro nás a dalších 8 obcí v regionu vyřizuje
dotaci na pořízení 1 090 ks kompostérů. V současné době probíhá hodnocení a v případě přidělení
podpory budou vyhlášeny nové termíny pro výdej
kompostérů.
• Sběrný dvůr Bystřička – momentálně se tento
dvůr buduje. V r. 2019 bude sloužit i pro občany
naší obce.
• Rekonstrukce chodníků I. etapa.
• Výstavba nového chodníku II. etapa.
• Výstavba autobusové zastávky na dolním konci
obce.
• Rekonstrukce komunikací a mostků po přívalových deštích.
• Rekonstrukce WC v místním pohostinství.

„Výsadba ovocné obecní aleje slivoní“ – prvotní
plán byl vysadit alej podél polní cesty u Mrnuštíků,
ale majitel pozemku s tímto nesouhlasil, a proto byla
výsadba přesměrována na horní Nivku k Tyralíkům,
kde se vysadí 40 kusů slivoní, které přirozeně rozdělí
velký půdní celek na více částí a alej bude sloužit
také jako větrolam.
„Rekonstrukce sportovního areálu – antukového
hřiště“ – po dvou letech se nám konečně podařilo vybojovat u MŠMT dotaci na tuto velkou akci,
po které antukové hřiště nepoznáte! Dojde k výměně stávajícího povrchu za moderní umělý a rozdělení
hřiště na několik sportovišť – vznikne víceúčelové
hřiště s umělým trávníkem (házenkářské), beachvolejbalové a florbalové hřiště.
„Opravy místních komunikací po přívalových
deštích“ - ještě tento rok dojde k opravě komunikací
ve třech lokalitách naší obce.
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Zlínský kraj
poskytl dotaci

Plány do budoucna
Oprava staré části budovy školky - rekonstrukce
budovy.
Zlepšit využití odpadového hospodářství - změnit
systém poplatků za domovní odpad.
Odpadní vody - vyřešit nakládání s odpadními voda-

mi v naší obci.
Výstavba tartanové dráhy na hasičském hřišti.
Výstavba vodních ploch.
Zajištění a vybudování rezerv pitné vody.

Obec Oznice realizovala v letošním roce neinvestiční
akci: „Doplnění zásahových pracovních prostředků“.
Realizovaný projekt je spolufinancován z prostředků
Zlínského kraje v rámci dotačního programu RP1218 – Program dotace obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.
Obec Oznice děkuje Zlínskému kraji za poskytnu-

OŘEZ STROMŮ A KEŘŮ V OBCI

tou finanční dotaci na realizaci projektu ve výši
130 000 Kč. Celkové uznatelné náklady projektu
činily 186 000 Kč. Provedením této akce za dotační
podpory Zlínského kraje došlo k dovybavení a doplnění zásahových a ochranných pracovních prostředků a vybavení a opravě požární motorové stříkačky
JSDH Oznice.

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 nemáte možnost si ořez udělat sami, rádi Vám pomůžeme. Pokud nevíte kam s uřezanou dřevinou, rádi Vám ji zeštěpkujeme.

Zimní údržba
tě může zprůjezdnění cest trvat i několik hodin.
Proto žádáme o pochopení a trpělivost při nepřízni
počasí. Žádáme občany, aby v zimním období
využívali při směru na Crhovou místní komunikaci
„Novačku“, která je pro sjezd i výjezd bezpečnější
a údržba se provádí přednostně. Když nevyjedete
místní komunikací „Dědičky“, nenechávejte stát
v zatáčce vozidla, hrozí nebezpečí nehody. Traktor
s radlicí má potom velké problémy s průjezdností.
Vozidlo musíte zaparkovat na taková místa, aby
nebránila průjezdnosti údržby
Obec Oznice je už dostatečně vybavena pro zimní
údržbu místních komunikací, ale při sněhové kalami-
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Nabídka pracovních
míst, inzerce
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.

Společnost
Hajdik a.s.
aktuálně nabízí volná pracovní
místa na pozice Brusič s nástupní mzdou 25 000,- Kč a Operátor
2 s nástupní mzdou 20 000,- Kč.
Pro více informací volejte zdarma
na telefonní číslo 800 023 507 nebo
navštivte stránky
www.nelakujemete.cz

Vážení občané,
dostal se Vám do rukou poslední zpravodaj
v našem volebním období 2014 – 2018.
Děkujeme všem, kteří nás podporovali a pomáhali aktivně řešit všední i nevšední starosti, kterými jsme se potýkali. Myslíme si, že se udělalo kus práce,
která by bez Vaší podpory nikdy nebyla uskutečněna.

„Jsme hrdí, že jsme občané obce Oznice.

KOUPÍME LESNÍ
POZEMKY
A LOUKY

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

Obec Oznice koupí lesní pozemky
a louky, na kterých by bylo možné
vybudovat vodní plochy. V případě
zájmu o prodej prosím kontaktujte
Obecní úřad v Oznici.
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Na závěr: Případné připomínky, dotazy, nebo návrhy můžete zaslat na email
obec@oznice.cz, nebo osobně na obecním úřadě Oznice.
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