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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.
V letošním roce se zavedl pytlový sběr papíru ( modré
pytle), nádoby na sběr jedlých olejů, které jsou řádně
označeny. Prosím dbejte pokynů na etiketě. Jedlé oleje musí být v pet lahví. Zjednodušilo se třídění skla,
kdy obec zavedla pouze směsné sklo. Pytle na tříděný
odpad plast, kompozitní obal a papír si můžete zdarma vyzvednout na OÚ nebo nově v místním obchodě. Dřevěný popel je mimořádně bohatý na rostlinné
prvky, a tak jediným místem, kam by měl putovat, je váš
zahradní kompost. V letošním roce mohli občané požádat o nový kompostér, který obec dávala občanům
zdarma. Pokud v popelnicích bude při vývozu žhavý
popel, nádoba nebude vyvezena. Proto doporučujeme
plastové nádoby na odpad, tak poznáte hned, jestli není
ještě žhavý. :-)

Obec Oznice
modernizuje nakládání
s odpady
V roce 2020 obec Oznice bude vyvážet směsný komunální odpad (SKO) od občanů pouze v plastových
popelnicích s kolečky 120l, které budou označeny
bude sloužit občanům s trvalým pobytem v Oznici a dále majitelům
logem a ev. číslem.
Tyto
nádoby, bude obec pronajímat
Oznice
občanům zdarma. Každá rodina (obyvatelé) bude mít
nárok na 1ks popelnice pro čtyřčlennou rodinu. ( 1−4
obyvatel/1ks popelnice, 5−8 obyvatel/2ks, 9 obyvatel
-/3ks popelnice). Nádoby na SKO budou k vyzvednutí v
lednu 2020 na OÚ. Nádoby na SKO každý nájemník musí
zabezpečit proti ukradnutí a poškození. Ideální místo za
plotem na vlastních zahradách.
odpady.oznice.cz/sberny-dvur .

odpadového hospodářství obce

Svoz komunáního
odpadu
Co 14dní 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, dřevěný popel.
Nádoba na odpad – popelnice musí být nachystána,
aby obsluha poznala, že je potřeba ji vyvézt.
Poplatek za domovní odpad můžete uhradit bankovním převodem, variabilní symbol použijte číslo
popisné vaší nemovitosti.
Č. ú.: 1770472359/0800, v.s. číslo domu.
Poplatek za domovní odpad na rok 2020 bude zveřejněn
na úřední desce obce Oznice

Sběrný dvůr Bystřička
Od 1.1.2020 budou občané obce Oznice mít možnost
využít sběrný dvůr na Bystřičce. Už nebude potřeba
nepotřebné věci skladovat a čekat na podzimní nebo jarní
úklid. Tímto, ale také už od příštího roku nebude obec
organizovat jarní a podzimní úklidy, pouze individuální na
sběr železe nebo elektroodpadu. Občané ( senioři ), kteří
nebudou mít možnost sami nepotřebné věci odvézt do

sběrného dvora, můžou využít služeb obce Oznice. Bližší
informace budou včas zveřejněny na webových stránkách.

Oznice nebo majitele chaty.
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Krajská soutěž
ve třídění odpadu
„O keramickou
popelnici“

21. května 2019 proběhl 13. ročník předávání ocenění
v prestižní soutěži ve třídění odpadů „O keramickou popelnici“. Obec Oznice, obhájila 2. místo v kategorii „obce
do 500 obyvatel“, a rovněž získala motivační příspěvek
ve výši 20 000 Kč.

OBECNÍ
VODOVOD

Již druhým rokem sledujeme pokles hladiny vody
v obecních studních, Několikrát hlavně v suchém období jsme Vás žádali o šetření s vodou. Tento problém
nadále přetrvává, proto jsme se rozhodli, že v roce
2020 posílíme vodní zdroj a vybudujeme vrt, který by
měl zaručit dostatečný přísun pitné vody. Proto žádáme občany, kteří jsou napojeni na obecní vodovod,
aby se neukvapovali a vyčkali, není potřeba panikařit
a budovat vlastní nové vrty (studny).
Poslední dobou se často potýkáme i s poruchami
na vodovodu. Tímto se omlouváme za případné nepříjemnosti.
Poplatky za vodu žádáme zaplatit vždy po zapsání a kontrole vodoměrů našimi pracovníky, a to nejlépe do měsíce
po zapsání, nejpozději však na konci roku.
Výše vodného na rok 2020 bude zveřejněna na úřední
desce obce Oznice.

Této soutěže se zúčastnili všechny obce a města Zlínského
kraje. Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných
komodit na území jednotlivých obcí a měst.
Akci pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM
a Zlínský kraj ve spolupráci s firmami ASEKOL a Elektrowin.
Tímto děkujeme všem občanům obce Oznice, kteří poctivě
třídí odpad! Tohoto skvělého výsledku jsme dosáhli především díky Vaší práci a také díky dobrému odpadovému
zázemí v naší obci. Sami tak vidíte, že třídění je populární,
důležité, a hlavně má smysl. Věříme, že příští rok se díky
Vám umístíme na 1. místě.
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KULTURA
tombola, zvěřinové speciality letos uvařené Přemou
Křížem a Petrem Podzemným, a skupina Variaxband se
postaraly o skvělou zábavu až do ranních hodin.

12. 1. 2019 – Tříkrálová sbírka - 5 skupin koledníků
celkem letos vybralo 18 394 Kč. Děti šly za odměnu druhý
den do kina na film Hotel Transylvánie, a poté ještě
na pizzu.
23. 2. - Dětský karneval - nejbarevnější a nejveselejší
akce roku, tentokrát s Tomem a Jerrym, jejich kamarády,
a 73 dětmi! Jako již tradičně karneval otevřely místní
děti nacvičeným tanečním vystoupením na aktuální hity
Skibidi a ECO SONG - Léto bez plastů, poté následovaly
soutěže, hry, tančení, přehlídka masek, tombola a balónková diskotéka.

26. 1. - Hasičský ples – se již tradičně konal ve všech
prostorách Pohostinství Na Oznici (letos se prodalo 110
lístků). Poté, co nám skupina Duo Cadilac těsně před
plesem oznámila, že se rozpadli a tudíž nezahrají – vznikl
velký problém! Akci nakonec zachránila skupina Apači,
a rozhodně podpořila výbornou atmosféru celého plesu.
Jako každý rok nechyběla bohatá tombola, dobré jídlo
a skvělá zábava.

1. 3. - Setkání seniorů - letos proběhl již 5. ročník informačního a společenského setkání oznických seniorů.
Pozvání přijalo 80 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 2019.

16. 2. - Myslivecký ples - pořádaný Mysliveckým spolkem
Dlúhá Hůra, který se konal za účasti 140 lidí. Bohatá
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8. 3. - Sraz nejen oznických žen při příležitosti MDŽ
– tato akce se letos konala poprvé, takže účast asi 70 žen
předčila naše očekávání. Jako překvapení večera měly
dámy živou hudbu v podání sourozenců Aleny a Karla
Trusinových. Tato akce byla výjimečně podařená.

7. 4. – Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019 – i letos se
obec Oznice přihlásila do této celorepublikové akce. V
ranních hodinách se sešlo 51 dobrovolníků (z toho 35 dětí
a 16 dospělých). Účastníci se rozdělili do 5 stejně velkých
skupin, a vyrazili do terénu. Úklid byl zaměřen především
na břehy potoku Oznička a jeho přítoky. Během dopoledne dobrovolníci sesbírali 1,8 tuny odpadu. Všem zúčastněným tímto moc děkujeme! Po užitečné práci si všichni s
chutí opekli špekáčky a dali zmrzlinu.

16. 3. - Sportovní zábava – kterou již tradičně pořádá TJ
Oznice se letos nesla v rockovém stylu. V prostorách
pohostinství se sešlo cca 95 rockerů, kterým zahrála
rocková skupina Defect. A stejně jako každý rok, se
pořádala soutěž o nejlepší kostým, kterou letos vyhrál
Jarda Kamas.

12. 4. - Jarní tvoření pro malé i velké – v obecním sále
proběhlo již tradiční jarní tvoření, které pořádá MC
Ozničánek. Letos bylo možné vyzkoušet pískování,
zdobení kraslic voskem, pletení tataru, pletení ozdob
z papírových ruliček, vytvořit si přáníčka z papíru, děti
mohly vybarvit a polepit papírové vajíčka anebo tvořit
z bavlnek. Návštěvníci mohli shlédnout techniku „paličkování“, kterou přišla ukázat paní Foltová.
5. 4. - Místní „Myslivecký kroužek“ pořádal pro děti
dobrodružnou akci s nočním výšlapem, a spaním ve sklepních prostorách Pohostinství na Oznici. Děti měly za úkol
absolvovat noční trasu, a to bez doprovodu dospělého:
Pišková – Kuželek – pomník císaře Fr. Josefa I. Všichni malí
myslivci byli velmi stateční, a jelikož se nikdo neztratil, tak
i velice schopní.

2. 6. - Dětský den na Oznici – se tentokrát konal na zrekonstruovaném TJ sportovišti a také na hřišti SDH. U vstupu děti dostaly kartičku, a mohly se vydat plnit různé úkoly
a navštívit skvělé atrakce. Nejvíce se dětem líbil skákací
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hrad, letošní novinka - 8m nafukovací skluzavka a možnost
her na plážovém hřišti s pískem. Stejně jako každý rok bylo
na akci spousta jídla, pití, dobré zábavy a dětského smíchu.
Celý den byl podtržen krásným slunečným počasím
s letními teplotami. Tato akce se pořádala za finanční
podpory MAS Střední Vsetínsko.

2. 6. - Slavnostní otevření sportovního areálu na Oznici
– v dopoledních hodinách TJ Oznice ve spolupráci s obcí
Oznice slavnostně zahájila užívání nově zrekonstruovaného sportovního areálu na Oznici. Při této příležitosti rovněž
ocenili zasloužilé členovy a zakladatele Tělovýchovné
jednoty na Oznici. K tanci a poslechu zahrála dechová
hudba z Kelče. Velmi si přejeme, aby areál byl přínosem
ve sportovní činnosti nejen pro mládež, ale rovněž pro
všechny občany obce Oznice.

V týdnu od 15. - 19. 8. se konal letošní 1. příměstský
tábor obce Oznice. 21 přihlášených dětí a 4 dospělí se
první den vydali na výlet do lanového centra Tarzanie
v Trojanovicích, a na rychlý výšlap na Pustevny. Druhý den
se jelo na hrad Bouzov. Ve středu na děti čekal cyklovýlet
z Velkých Karlovic na Oznici, se zastávkou na koupání
v Balatonu. Čtvrtý den byl nejnáročnější, v 5:30 se vyjíždělo
z Oznice do Safari parku Dvůr Králové.
Poslední den tábora si děti užili při vodních hrátkách v krytém bazénu ve Valašském Meziříčí.

18. 8. – zájezd na Svatý Hostýn, na mši svatou – hlavní
pouť. Počasí bylo krásné, a podle všech účastníků zájezdu
(30 osob) byl celý den na Hostýně úžasný (jak mše, tak
i pouť).
19. 7. - Včelařská letní diskotéka – příznivci taneční
hudby se sešli na zahradě školky Oznice, kde k tanci
a poslechu hrál DJ Vaněk. Na akci sice pršelo, avšak
organizační tým postavil přístřešky jak nad posezením, tak
nad tanečním parketem. Včelaři se postarali o výborné
jídlo a dobré pití, takže zábava mohla vesele proudit až
do ranních hodin.
9. 8. - večer s Country hudbou – v obecním sále nám zahrála skupina 6 hudebníků trampské a country písně. Pro
asi 70 návštěvníků to byl příjemně strávený večer.
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21. 8. – Slavnostní otevření „Zahrady pro Ozničánek“děti, rodiče a široká veřejnost si mohli přijít prohlédnout,
a hlavně vyzkoušet, nově vybudované herní a učební
přírodní prvky zahrady pro děti z našeho centra Ozničánek. Celá akce byla poznamenána ne příliš příznivým
počasím, ale i tak se návštěvníkům na nové zahradě velice
líbilo. Děti nejvíce zaujalo zábavné „probíhání ve vrbovém
tunelu“, a „přechod přes rozeklané kůly“. Dospělé nejvíce
zaujala přírodní venkovní učebna a dřevěná zvonkohra.

11. 10. - odpoledne proběhla na kopci u Mrnuštíků
„Oznická drakiáda“. Nakonec se sešlo kolem 15 létajících
draků s dětmi, rodiči a prarodiči. Všichni si letošní pouštění
draků náramně užili.

V týdnu od 5. – 9. srpna se konal druhý „Oznický
příměstský tábor“ pro děti. Tentokrát se první den jelo
do ZOO Zlín, a v úterý na výlet do Westernového městečka
Šiklův mlýn. Ve středu již tradičně cyklovýlet, vlakem
do Lipníku n/B, a po cyklostezce na Oznici. Čtvrtý den
proběhl v zábavním vědeckém parku VIDA! a poslední den
si děti užily v krytém bazénu ve Valašském Meziříčí.

7. září – se konalo již tradiční setkání občanů obcí
Branky, Jarcová, Oznice a Poličná. Tentokrát u příležitosti
připomínky událostí z listopadu 1989 a sametové revoluce
s podtitulem „30. let poté“. Původní místo konání mělo být
na kopci Krplov v Jarcové, vzhledem k nepřízni počasí se
akce přesunula do sálu kulturního domu Jarcová. Hudební
doprovod byl v podání známého hudebníka a skladatele
Jaroslava Hutky.
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18. 10. se již tradičně konalo „Posezení se starostou
a zastupiteli obce“ v místním pohostinství. Letos se
na akci dostavil nečekaně velký počet občanů. Pan starosta
promluvil o aktuálních tématech obce, a výhledech
a plánech do budoucna.

19. 10. se konal na multifunkčním hřišti fotbalový
zápas „Svobodní versus Ženatí“ o sud piva! Při zápase
nebyla nouze o zajímavé okamžiky a hlavně vstřelené góly.
Utkání nakonec dopadlo tak velkou prohrou ženatých, že ji
raději ani nebudeme uvádět :-). Nicméně výsledek nikomu
náladu nezkazil a pánové obou družstev vše společně
prodiskutovali při opékání špekáčků a řádně zapili zmíněným sudem piva.

PROSINEC 2019
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SMÍŠENÉ ZBOŽÍ
OZNICE

31. 10. – Veselé dýňování – ve velkém sále se sešlo přes
20 dětí s rodiči a prarodiči, aby si vyřezali vlastní „halloweenskou dýni“. Jako každoročně se z dýní postupně
vyklubaly zajímavé veselé i strašidelné výtvory.

 denně čerstvé pečivo
chléb Ratiboř (každý den), chléb Střelná (PO a PÁ)
 každé úterý uzenina Váhala
 každý čtvrtek uzenina Krásno
 v úterý čerstvé ovoce a zelenina
Možnost:
 objednání pečiva nebo jiného druhu zboží (uzenina,
zelenina, apod.).
 zhotovení potravinového balíčku k výročí dle přání
zákazníka.
Otevírací doba
PO–PÁ: 6:30–10:00 / 14:30–17:30
SO: 7:00–9:30
NE: ZAVŘENO
Obchod přijímá platby kartou, a stravenkami Sodexo a Ticket Restaurant. Stravenkami nelze platit alkohol, cigarety
a drogerie. Do hodnoty stravenek nevracíme.
Kontakt: do obchodu: 571 410 382,
na paní prodavačku – 736 649 721 (Radka Dobiášová)

POHOSTINSTVÍ
NA OZNICI
8. 11. - MC Ozničánek ve spolupráci s OÚ Oznice a TJ
Oznice pořádal „Pochod broučků s lampiony“. Letos nám
přálo počasí, takže na akci dorazilo přes 40 lidí. Průvod
vyrazil od OÚ, a po cestě k hřišti TJ děti hledaly lucerny,
u kterých byly přichystány různé úkoly, a na konci i poklad.
Na hřišti na nás již čekal „Pán lesa“, se kterým jsme společně pro letošek zamkli les. Poté jsme si všichni dali teplý čaj,
opekli špekáčky a shlédli úžasný ohňostroj.
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Otevírací doba:
PO, ÚT: ZAVŘENO
ST, ČT: 15:00–21:00
PÁ: 15:00–23:00
SO: 14:00–23:00
NE: 14:00–20:00
 Rádi Vám uspořádáme oslavu či svatbu, na kterou zajistíme oběd i raut.
 Malý salonek je vhodný pro společnost do 25 osob. Pronájem - zdarma.
 Velký sál je určen pro společnost od 25–70 osob. Pronájem
500 Kč + energie. (sál nelze pronajmout samostatně).
 Z vlastních zásob je možné si přinést jen slivovici, cukroví,
koláče, dorty a ovoce - vše ostatní (pivo, lihoviny, nealko,
jídlo) obstarává pohostinství (neplatí pro místní spolky).
Kontakt: do pohostinství Na Oznici – 571 410 382
Tel.: pro objednávky – 571 453 260,
Miroslava Potěšilová – 724 448 262
e-mail: obecoznice@seznam.cz
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HASIČI

Ocenění dobrovolných
a profesionálních hasičů
Zlínským krajem
Za jejich příkladnou činnost ocenil v pondělí 6. května v sídle Zlínského kraje dobrovolné i profesionální hasiče hejtman
Jiří Čunek, společně s ředitelem Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje Vítem Rušarem a starostou Krajského
sdružení hasičů Zlínského kraje Josefem Bernátíkem. Celkem 36 hasičů obdrželo pamětní medaile a 6 hasičů záslužná vyznamenání II. stupně. Akce se uskutečnila u příležitosti
svátku sv. Floriána, patrona hasičů, který každoročně připadá na 4. května. Mezi oceněnými byli i dva zástupci našeho
Sboru dobrovolných hasičů Oznice, kdy pamětní medaile
byla udělena za dlouhodobou úspěšnou práci s mládeží
Markétě Hašlové a záslužným vyznamenáním II. stupně byl
oceněn Přemysl Sousedík, taktéž za dlouhodobou úspěšnou
práci s mládeží, jak v okrese Vsetína, tak ve Zlínském kraji.
Oběma oceněným blahopřejeme.

Obec Oznice pořídila
hasičům novou
elektrocentrálu

Obec Oznice úspěšně zažádala Zlínský kraj o poskytnutí
dotace na nákup nového věcného prostředku požární
ochrany z programu Dotace obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Konkrétně se
jedná o nákup nové výkonné elektrocentrály, na kterou
obec získala téměř 70% dotaci. Pořízením elektrocentrály
dojde k výraznému zlepšení akceschopnosti JSDH Oznice
zejména při živelných katastrofách, mimořádných událostech a řešení speciálních úkolů. Díky specifickým náročným
podmínkám plošného pokrytí území je zajištění elektrocentrály v místě zásahu nutností. Uplatní se právě v případech,
kdy zásahy hasičské jednotky se odehrávají i v noci, na odlehlých místech, kde je nutno často vypnout místní zdroj
elektrického proudu. Další příležitost využití je u technické
asistence k pohonu elektronářadí při odstraňování škod
následkem přírodních pohrom. Výše uvedené technické
vybavení tak nově poskytne bezpečnou výrobu proudu
i při nepříznivých podmínkách zásahu, při odstřikující vodě
apod. Pořízením vybavení došlo k dalšímu zlepšení činnosti
a zvýšení připravenosti a efektivnosti zásahů místní hasičské jednotky zabezpečující ochranu obyvatelstva.Projekt
„Doplnění nového technického vybavení pro JSDH Oznice“
je spolufinancován Zlínským krajem

Požár
Exkurze do HZS Praha
V rámci vzájemné spolupráce Honzy Maršnera a pražského záchranného sboru, se 13. dubna 2019 konala exkurze
do největší a nejstarší hasičské záchranné stanice v České republice HZS Praha. Naši dobrovolní hasiči si mohli prohlédnout zdejší nejvýkonnější hasící techniku, a poslechnout
přednášku, kde byla prezentována práce místního sboru.

OZNICKÝ ZPRAVODAJ

1. 4. - v odpoledních hodinách došlo k požáru lesního porostu na hranicích území katastru Oznice a Mikulůvka (nad
plynojemem). K požáru se sjeli hasičské zásahové jednotky
z celého okresu. Vzhledem k těžce dostupnému terénu, byl
jeden z nejdůležitějších zásahových vozů Praga V3S, která
patří místnímu SDH Oznice.
21. 9. - byl v odpoledních hodinách vyhlášen požární
poplach. Na kopci Hůrka těžaři pálili větve, a v důsledku
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silného větru se oheň nekontrolovatelně rozhořel. Na místo požáru dorazily hasičské jednotky z Valašského Meziříčí,
Kelče, Police a Oznice. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.
5. října - proběhlo na území obce Oznice cvičení JSDH.
Ve 13 hodin, byl vyhlášen požární poplach a následně
se sjeli jednotky z Oznice, Mikulůvky, Bystřičky, Jarcové,
Růžďky a Malé Bystřice, celkem 45 hasičů. Na kopci Dlúhá
hůra proběhl cvičný zásah při hledání 4 pohřešovaných
osob se zraněním. I přes velkou nepřízeň počasí se cvičení
uskutečnilo a hasiči si tak v reálných obtížných podmínkách vyzkoušeli vytvoření rojnice v terénu s následným
ošetřením nalezených osob, které krom lehkých zranění
měli i otevřené zlomeniny, poranění hrudníku a břicha.
Po prvotním zdravotním ošetření byly osoby za pomoci
nosítek a terénních vozidel transportovány.

24. 10. - před 16 hodinou byl na Oznici vyhlášen požární
poplach. V místní části Crhová, se při pálení klestí vlivem silného větru nekontrolovatelně rozhořel lesní porost. Na místo byly přivolány jednotky z Oznice, Jablůnky, Valašského
Meziříčí a Vsetína. Požár se po několika minutách naštěstí
podařilo uhasit. Nedošlo k žádné újmě na majetku.

Soutěžní činnost mužů
V sezoně 2019 se družstvo mužů skládalo z těchto členů:
Adam Baletka, Adam Bartoň, Daniel Klvaňa, Lukáš Gerža,
Jakub Holčák, Martin Holčák, Tomáš Voda, Radek Šuba,
Marek Šuta, Pavel Růčka, Filip Pacal, Martin Gerža a
Vladimír Skýpala. Okresní kolo 15.6.2019: Okresní kolo se
letos konalo ve Valašském Meziříčí ,přičemž v kategorii
mužů proti nám nastoupila další 4 družstva. Náš největší
konkurent SDH Juřinka letos tým neposkládal ,tudíž bylo o
soupeře míň. Chlapi potvrdili roli favoritů a bez problémů
postoupili z prvního místa na krajské kolo. Krajské kolo
27.7.2019: Hostitelem letošního kraje byl okres Zlín, soutěž
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se konala v Otrokovicích. Na start proti sobě nastoupilo 7
týmů ze všech okresů. Vše odstartovaly štafety, ve kterých
jsme zvítězili o 5 vteřin. Běh na 100m s překážkami byl po
pár pokusech přerušen kvůli dešti, který trval téměř dvě
hodiny. Po poradě všech vedoucích, byly stovky bohužel
zrušeny úplně a šlo se rovnou na požární útoky. V útoku
jsme nezaváhali a mohli slavit postup na MČR konané v
dalekém Ústí nad Labem.

Na MČR v Ústí nad Labem, 30.8.-1.9. jsme se museli obejít
bez Dana, Radka a Adama , kteří startovali v kategorii HZS.
Družstvo jsme doplnili z našich dorostenců. V běhu na 100
metrů s překážkami jsme brali 9.místo, štafetu jsme
zaběhli na 7.místě. Vlivem zranění v našem týmu jsme
museli změnit složení družstva pro požární útok – ten se
nám pak vůbec nepovedl – 15.místo. Celkově se naše
družstvo umístilo na 11. příčce. Děkujeme všem našim
příznivcům, sponzorům a samozřejmě našim věrným
fanouškům, kteří s námi věrně jezdí po celé ČR. Na
fotografii naši fanoušci na tribuně v Ústí nad Labem.

Soutěžní činnost
dorostu
V sezoně 2019 se družstvo dorostu skládalo z těchto členů:
Adam Baletka, Martin Gerža, Lukáš Gerža, Martin Holčák,
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Vojtěch Motalík, Vladimír Skýpala, Pavel Ručka (Prostřední
Bečva) a Marek Šuta (Francova Lhota). Vedoucím družstva
byl Roman Bartoň a trenéři-Adam Bartoň,J Jakub Holčák a
Daniel Klvaňa. Okresního kola dorostu 19.5.2019 ve Valaš.
Meziříčí se za na naše sdh zúčastnili v kategorii mladšího
dorostu Marek Bětuňák a Tomáš Holčák, v kategorii jednotlivců středního dorostu Tomáš Bětuňák a Hana Rudolecká.
Tomáš Holčák celkově vybojoval 1.místo a postup na
krajské kolo, Marek Bětuňák 2.místo, Tomáš Bětuňák a
Hana Rudolecká 4.místo. Naše družstvo dorostu nenašlo v
okrese vyzyvatele a proto postoupilo na krajské kolo
automaticky. Krajské kolo dorostu Uherské Hradiště
9.6.2019- po celodenním zápolení a vítězstvím ve všech
disciplínách naše družstvo postoupilo na MČR. Jednotlivec
Tomáš Holčák vybojoval krásné 2.místo.

MČR Svitavy : Ve dnech 5.-7.7.2019 se na městském
atletickém stadionu ve Svitavách konalo MČR dorostu,
které za Zlínský kraj reprezentovala SDH Oznice a SDH
Morkovice. Již jako tradičně byl první disciplínou běh na
100m s překážkami ve kterém se od nás, na 9.místě,
nejlépe umístil Adam Baletka . Celkově kluci zaběhli pěkné
časy, které ze stovek znamenaly 3.místo. Druhou disciplínou byla štafeta 4x100m s překážkami ve které nám ani
jeden pokus nevyšel podle představ a čas 61,01 v silné
konkurenci znamenal až 6.místo. Již jako tradičně o všem
rozhodl požární útok , vyjímečně v náš prospěch. Z
požárního útoku jsme těsně brali 4.místo. Po sečtení všech
disciplín jsme skončili jako 3. nejlepší tým v republice.
30.8.2019 se v Ústí nad Labem konalo MČR dorostu ve
výstupu na cvičnou věž, kde se Martin Holčák v kategorii
středního dorostu umístil na 2.místě a Adam Baletka ve
starším dorostu na 3.místě.

ČESKÝ POHÁR 2019
Letošní dorostenecké úspěchy byly také v rámci Českého
poháru v běhu na 100 m s překážkami, kde v kategorii
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mladšího dorostu obsadil Tomáš Holčák 6.místo, v kategorii středního dorostu Martin Holčák 3.místo a Martin Gerža
12. Místo a ve starším dorostu Adam Baletka 5.místo. V
mužích Danek Klvaňa vybojoval 2.místo a Adam Bartoň
10.místo. Dominika Klvaňová v ženské kategorii 24.místo.

MS SARATOV
Od června jsme měli v reprezentačním týmu dorostu
zástupce z našeho SDH Martina Holčáka, který se spolu s
naším Danem Klvaňou (zástupce kategorie mužů) vypravil
ve dnech 8. – 16. 9. 2019 na Mistrovství světa do ruského
Saratova. Společně v neděli 8.9. odletěli vojenským
speciálem do Ruska. Po příletu další den na Martina čekala
prohlídka města a projížďka po Volze a Dana zase tréninková fáze s družstvem mužů, další den si tyto aktivity kluci
vyměnili. Od středy začaly závody, první den mistrovství
byl v duchu výstupu na cvičnou věž, kde dorostenci
obsadili celkové 3. místo a reprezentace mužů skončila na
4. místě. Ve čtvrtek byly na programu stovky, kde dorostenci opět obsadili 3. místo a muži vybojovali 2. místo.

Zároveň v této disciplíně zaběhl Dan svým časem světový
rekord (14,70s), kterým se probojoval do finále, kde po
velmi těsném souboji podlehl Rusu Sidorenkovi a skončil
na krásném 2. místě. V pátek byly na programu štafety.
Dorostencům se bohužel příliš nedařilo a oba jejich
pokusy zůstaly neplatné. V kategorii mužů nebyl dopředu
vůbec jasný favorit, všechny soutěžní družstva měly šanci
na umístění. První české štafetě se bohužel pokus nevydařil a skončil neplatný, druhým pokusem si zapsala čas
59,92s, což na nejlepší nestačilo. Sobotní den byl ve
znamení poslední královské disciplíny – požárních útoků.
Dorostencům se zase moc nedařilo, v prvním pokuse si
zapsali čas 27,32s, v druhém pokusu nestačili připravit
základnu v předepsaném čase a v útocích skončili na
šestém místě. Muži na útocích skončili mimo medailové
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pozice, na 4.místě. Celkově skončili dorostenci s Martinem
na 6.místě a muži s Danem vybojovali místo třetí.

Mladší a starší žáci
Postupová kola mladých hasičů
Dne 4. května zahájila žákovská družstva seriál postupových
soutěží na Obvodním kole hry Plamen na Dolní Bečvě. Zde
družstvo starších žáků vybojovalo 1. místo a mladší ulovili
v medailovém rybníku bronzové medaile. Ve dnech 18. 5.
a 19. 5. se na Sportovním stadionu ve Valašském Meziříčí
konala okresní kola mladých hasičů. V sobotním zápolení
družstvo starších žáků obsadilo stříbrnou pozici a zajistilo si postup do krajského kola hry Plamen. V sobotu 8.6
v brzkých ranních hodinách jsme odcestovali s družstvem
starších žáků do dějiště letošního Krajského kola hry Plamen
v Uherském Hradišti. Začalo se závodit ve štafetových
bězích, kdy jsme ve Štafetě CTIF a 4 x 60 m překážek zvítězili.
Potom jsme předvedli druhý nejlepší výkon i v útoku CTIF.
Další disciplínou byla Štafeta dvojic, bohužel zde přišlo zaváhání a bylo z toho deváté místo.

Poté přišly na řadu Požární útoky, kdy bylo jasné, že musíme
porazit našeho největšího konkurenta s Pohořelic. První
pokus se nevydařil kvůli technické závadě na naší požární
stříkačce. Druhý pokus nám z vlastní iniciativy zapůjčilo
družstvo ze Zádveřic a bylo z toho parádních 17,14 s, což
na nástřikové terče je jeden z nejlepších časů v historii
krajských kol. Zde je vidět, že mezi hasiči je stále i velký kus
kamarádství za což patří zádveřickým velké poděkování.
V poslední disciplíně Závodu požární všestrannosti bohužel
zafungovala velká nervozita a bylo z toho sedmé místo
v disciplíně a celkové druhé místo v krajském kole. Po dvou
účastech na mistrovství ČR ve hře Plamen se nepodařilo
postoupit, ale i tak družstvu starších žáků ve složení Martin
Gerža, Hanka Rudolecká, Marek Bětuňák, Václav Trusina,
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Tomáš Holčák, Radek Skýpala, Michaela Skýpalová, Martina
Klanicová, Vendula Potěšilová a Amálie Sousedíková patří
vyslovit slova díku a velkého obdivu za výkony, které na této
vrcholové soutěži Zlínského kraje předvedli. Tým složený ze
čtyř stříbrných účastníků loňského mistrovství a šesti
nováčků svými výkony rozdával radost všem příznivcům
mládežnického sportu na stadionu v Uherském Hradišti.

Okresní liga mladých hasičů
První ligovou soutěží byla pro družstva mladších a starších
žáků na začátku června soutěž v Růžďce. Starší žáci skončili
po velkém boji s Prostřední Bečvou na 2. místě a mladší
žáci na nepopulární bramborové pozici. O týden později
ve Valašské Polance se k mladším žákům přidala i přípravka
a na soutěži v mladší kategorii byla hned tři družstva. Kdy
i přes výrazné problémy s mašinou skončily na 11., 16. a 24.
místě. Další díl ligy se konal v Hutisku - Solanec, starší žáci
zde zvítězili a mladší skončili opět čtvrtí. O den později
v Jarcové si chuť vítězství kromě starších žáků vychutnalo
i družstvo mladších, další dvě družstva mladších skončila
na 16. a 17. místě. Poté se naše družstva zúčastnila soutěže na Bystřičce, kde starší žáci zvítězili a družstva v mladší
kategorii skončila na 8., 22. a 25. místě. I v prázdninových
měsících pokračovaly jednotlivé soutěže zařazené do okresní ligy. Celkově jsme se s družstvy mladších a starších žáků
zúčastnili 5 soutěží a to ve Veselé, Kunovicích, kde chybělo družstvo starších, dále pak v Semetíně, Dolní Bečvě
a na Prostřední Bečvě. Mladší žáci vysílali na některé soutěže
více družstev, kdy za naše týmy soutěžili jak zkušení mladší
žáci až po naše benjamínky. Oznice A skončila na těchto
soutěžích na 7., 4., 9. a v posledních dvou soutěžích zvítězila.
A celkové se v okresní lize prezentovala na 4. hodnoceném
místě. Oznice B sbírala cenné zkušenosti a jejich výkony
měly stoupající tendenci, kdy v posledních třech závodech
toto družstvo skončilo na 19., 15. a 7. místě. Benjamínci
Oznice C skončili na poslední ligovce celkově 14. Starší žáci
měli v lize dva cíle.
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Zajistit si umístěním na celkových stupních vítězů ligy
účast na soutěži O pohár ředitele HZS Zlínského kraje
a také obhájit loňské první místo. V letošním ročníku měli
v boji o vítězství v lize statného soupeře v týmu Prostřední Bečva. Důkazem je i fakt, že o vítězi se rozhodlo až
na poslední soutěži v Prostřední Bečvě. Prázdninová cesta
za celkovým prvenstvím vedla přes šesté místo ve Veselé,
vítězství v Semetíně a Prostřední Bečvě ve skvělých útočných časech 12,39 a 12,05 s a druhé místo na Dolní Bečvě.

Okresní pohár v Běhu na 60 m
překážek TRADIX CUP 2019
V sobotu 17. 8. 2019 byl Oznickými šedesátkami zahájen
seriál šedesátkových soutěží Poháru okresu Vsetín v Běhu
na 60 m s překážkami TRADIX CUP 2019. Na start se v šesti
kategoriích postavilo celkem 148 závodníků z toho 24 oznických, kdy nejmladší závodníci z našeho SDH oslavili letos dva
roky. Medailově se nám dařilo téměř ve všech kategoriích.
Minipřípravku vyhrál Toník Janírek, přípravku ovládl jeho bratr Honzík, kdy na stupních vítězů v třetím nejlepším výkonu
taktéž stanul Josef Sousedík.

31. srpna jsme se vydali na poslední soutěž Poháru okresu
Vsetín v Běhu 60 m s překážkami TRADIX CUPU 2019 do Hutiska Solanec. Ve hře byly jednotlivá umístění v soutěži, která
šlo přetavit do bodů pro celkové umístění v poháru. V kategorii minipřípravka se celkově představilo našich pět závodníků,
kdy Toník Janírek svým vítězstvím v osobním rekordu
vybojoval i celkové prvenství v okresním poháru. V kategorii
přípravka jsme měli dvě tělíska v ohni o celkové umístění
na stupních vítězů v okresním poháru. Josef Sousedík
v Hutisku zvítězil a skončil na celkovém pohárovém třetím
místě, Honzovi Janírkovi na těchto šedesátkách patřila třetí
příčka, která potvrdila jeho vítězství v přípravce v TRADIX
CUPU. V mladších žákyních skončila Amálka Sousedíková
v osobním rekordu bronzová a celkově v poháru ve své
kategorii taktéž zvítězila. V mladších žácích stříbrnou příčkou
Matěj Konvičný vybojoval vítězství TRADIX CUPU a po pátém
místu na posledních šedesátkách seriálu soutěží, David Januš
stanul taktéž na stupních vítězů a stal se třetím chlapcem
celkového pořadí. Ve starších žákyních a žácích dokompletovali v celkových výsledcích poháru sbírku medailí oznických
zástupců Hanka Rudolecká a Marek Bětuňák, kdy shodně
skončili na stříbrné příčce. K tomuto umístění jim dopomohlo
třetí a páté místo v Hutiských šedesátkách. Ostatním závodníkům našeho SDH se taktéž dařilo, kdy si téměř všichni zlepšili
své osobní rekordy a dokázali přetavit své tréninkové úsilí
ve velmi povedené výkony a udělali svým trenérům velkou
radost a věříme, že nejen jim.

Soutěž O putovní pohár ředitele HZS
Zlínského kraje

V mladších žákyních zvítězila Amálka Sousedíková a v mladších žácích ji napodobil svým vítězstvím Matěj Konvičný před
třetím Davidem Janušem. Poslední medaili dne pro oznické
barvy vybojovala v soutěži starších žákyň, bronzová Hanka
Rudolecká. O týden později, přesně v neděli 25. 8. 2019 jsme
se opět vydali na šedesátky v Janové bojovat o umístění
a body do okresního poháru. V přípravce a mladších žácích
zopakovali naši závodníci Honzík Janírek a Matěj Konvičný,
vítězstvími své umístění z Oznice. Ve starších žákyních
zopakovala Hanka Rodolecká bronzové umístění z předešlé
soutěže. Ve starších žácích zvítězil v jedenáckovém čase
Martin Gerža před druhým Markem Bětuňákem. V obou závodech se i ostatní naši svěřenci prezentovali bodovanými
umístěními, kdy si mnozí zaběhli své osobní rekordy. V sobotu
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V sobotu 14. zaří jsme se s družstvem starších žáků vypravili do Leskovce na soutěž „O putovní pohár ředitele HZS
Zlínského kraje“. Po úvodním druhém místě ve Štafetě
dvojic a nepodařeném
Požárním útoku jsme skončili na celkovém pátém místě.
Toto hasičské sportovní klání bylo i poslední „mokrou“
soutěží v kategorii starších žáků pro Marťu Geržu a Hanku
Rudoleckou. Dva členy žákovských družstev, kteří se podíleli významným dílem na všech velkých úspěších družstev
mladších a starších žáků posledních let. Oběma patří velké
dík a přejeme jim pevné zdraví a hodně štěstí, jak v dorostencích, tak mezi dospělými.

Přivítání světového rekordmana
v Běhu na 100 m překážek
V úterý 17. září jsme přivítali Dana Klvaňu, který se vrátil
s MS v Požárním sportu v ruském Saratově.
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32. místo. Starší žáci taktéž zvítězili a druhá hlídka
skončila celkově dvanáctá. Dětem patří za předvedené
výkony velké dík a jejich trenérům taktéž, za kvalitní
přípravu našich nejmladších soutěžáků.

Šumperský soptík

Oběma účastníků letošního Mistrovství světa v Požárním
sportu, Danovi Klvaňovi a Martinu Holčákovi, děkujeme
za předvedené výkony, přejeme jim pevné zdraví, mnoho
chuti a sil do dalších tréninků a soutěžních bojů.

Poslední zářijovou sobotu jsme se zamířili na tradiční
šedesátkovou soutěž Šumperský soptík. Z jedenácti
našich dětských závodníků nejlépe skončil Tom Skýpala, který si v přípravce vyběhal celkové druhé místo,
kdy sympatický výkon převedla i jedna s nejmladších
účastnic závodu Adélka Hašlová. Do první desítky se
probojovala v kategorii mladších žákyň Nela Skýpalová,
která obsadila krásné čtvrté místo a devátým místem
se ve starších žácích prezentoval Radek Skýpala. V družstvech jsme vybojovali v mladších žácích pohár za páté
místo. Na tomto úspěchu se podíleli: Nela Skýpalová,
Leona Klanicová, David Januš, Josef Sousedík a Tom
Skýpala.

Závod požárnické všestrannosti
Předposlední zářijovou neděli jsme se vydali do Hovězí
zahájit nový ročník Hry Plamen 2019/2020, Závodem
požárnické všestrannosti. Před startem branného závodu došlo k vyhlášení letošního ročníků Okresní ligy
mladých hasičů Vsetín, kdy mladší žáci přebrali pohár
za celkově 4. místo v lize a starší žáci za místo první

Sponzoři práce s mládeží

Poté už jsme na trať závodu všestrannosti vyslali celkem
pět pětičlenných hlídek. Kdy v kategorii mladších žáků
jsme vybojovali 1. místo, 6. místo a hlídka benjamínků
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Na činnost s mládeží nám opět v tomto roce přispěli
sponzoři. Jako několik let nazpět to byla firma PYXIS
Trade s.r.o. 10 000,- Kč, dále pak firma Kayaku Safety Systems Europe a.s. 10 000,- Kč, firma MAXIS a. s. 13 000,Kč. Na činnost jsme obdrželi i dotaci ze Zlínského kraje
ve výši 45 000,- Kč a dotaci s programu Můj klub 2019
financovaného Ministerstvem školství, tělovýchovy
a mládeže ve výši 129 500,- Kč. Významným dílem je
nám nápomocna i Obec Oznice, která nám pomáhá
zajišťovat autoprovoz spojený s naší činností a vypomáhá nám i s organizací akcí pořádaných našim SDH. Za to
všem těmto subjektům patří velké poděkování.
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TJ OZNICE
Novou sezonu jsme zahájili o něco dříve, než bývá obvyklé.
Už na konci loňského roku začala přestavba antukových
kurtů na nové víceúčelové hřiště. Nejdříve jsme ale museli
odstranit všechny kovové prvky, které na hřišti byly (brána
pro vjezd na hřiště, ploty, trubky na napínání sítí, aj.), aby
se mohla dostat na hřiště těžká technika. Výběrové řízení
vyhrála firma EKKL, která má se stavbou sportovních areálů
s umělým povrchem velké zkušenosti. Začátkem prosince
se začalo se zemními pracemi a zhruba po půl roce jsme
nově zrekonstruované hřiště mohli převzít. Vypadá to
jednoduše, ale tak tomu nebylo. Stálo nás to hodně úsilí,
aby stavba vůbec začala. Pořád nám chyběl nějaký
dokument, kvůli kterému se začátek rekonstrukce stále
protahoval. Prostě byrokracie. Dokonce jsme museli pro
poslední dokument až do Prahy na MŠMT. Naštěstí se nám
to na poslední chvíli všechno podařilo vyřešit. Velký dík
patří starostovi Martinovi Geržovi a Danči Skýpalové.
V březnu jsme pořádali sportovní zábavu. Šli jsme trochu
do rizika a pozvali tentokrát rockovou kapelu DEFECT.
Překvapivě přišlo skoro 100 hostů. Mezi nimi i několik
rockových nadšenců, takže za nás spokojenost. Během
zábavy proběhla i soutěž o nejlepšího rockera. Tu tentokrát
vyhrál Jarda Kamas díky svému kreativnímu pojetí a tanci.
Příští rok bychom se chtěli vrátit zase k něčemu
klidnějšímu. Na jaře začaly „turistky“ Bohuška Konvičná
s Dankou Pončíkovou a Janou Herberovou plánovat
tradiční pochody a zájezdy.

V sobotu 20. dubna se šlo z Tesáku přes Orlí hnízdo
k rozhledně na Kelčském Javorníku. Na tento pochod se
sešlo rekordních 43 převážně oznických turistů. V půlce
května se uskutečnil také první zájezd. Zavzpomínali jsme
si na výlety ze školních let. Jelo se do muzea tatry
Kopřivnice, na Štramberskou trúbu, a nakonec jsme
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navštívili hrad Hukvaldy. Ani tento zájezd si nenechalo ujít
46 účastníků. Zatím poslední pochod byl naplánován
na sobotu 29. června. Dojeli jsme auty do Rožnova a odtud
autobusem na Pustevny, vystoupali jsme na novou Stezku
Valašska a po menším občerstvení jsme se vydali
na Martiňák, tam jsme si odpočinuli a pokračovali na Horní
Bečvu na autobus. Vycházka to byla pěkná, ale tentokrát se
zúčastnili jen skalní. Bylo nás celkem deset. Ostatní asi
odradilo proměnlivé počasí, které v tu dobu panovalo.
Další pochody budou určitě následovat. Mezitím nás
čekalo ještě hodně práce na hřišti. Chtěli jsme, aby to při
slavnostním otevření vypadalo co nejlépe. Musel se
dodělat nový plot, který rozděluje hřiště od asfaltové
plochy před budovou. Byly třeba udělat další terénní
úpravy a postarat se o čerstvě zatravněnou plochu. Pořídili
jsme kvůli tomu nové čerpadlo a hadice, na kropení trávy.
Natíraly se lavičky a vapkou se čistily betonové obrubníky
ohraničující hřiště pod lesem atd. Práce bylo opravdu dost
a děkujeme všem, kteří nám přišli pomoct.

Pak přišel den ,,D“ a v neděli 2. června jsme mohli společně
s obcí slavnostně otevřít nově zrekonstruované hřiště
(podrobnější článek najdete na jiném místě tohoto
zpravodaje). Po něm následoval dětský den. Všechny
složky v obci se tak jako obvykle podílely na organizaci.
Část dětského dne bylo přesunuto i na hasičské hřiště.
Díky krásnému počasí dopadlo vše na jedničku. Spokojené
a vysmáté děti byly důkazem toho, že se dětský den
povedl, i když byl tentokrát trochu jiný a na jiném místě.
Co se týká dalšího provozu hřiště, byly vytvořeny nové
webové stránky TJ Oznice (www.tj.oznice.cz), kde jsou
rezervační formuláře. Každý zájemce o kterékoliv hřiště
lehce zjistí obsazenost a případně si může dané hřiště
zarezervovat. Vytvořil se také nový provozní řád, který by si
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měl každý návštěvník přečíst a chovat se v prostorách
hřiště podle něj. Tento provozní řád najdete také na webových stránkách TJ. Byli určeni dva správci hřiště - Libor
Hrabovský a Tomáš Bětuňák, kteří mají na starosti tento
areál. Týká se to hlavně provozu sportovišť, půjčovny
sportovních potřeb a ostatních věcí spojených s hřištěm,
včetně vybírání všech poplatků. Libor Hrabovský je
ochotný vysvětlit a přiblížit pravidla plážového volejbalu
všem zájemcům o tento sport a přidá i praktické rady
přímo na hřišti. Na nezájem, hlavně z řad mladší generace
si nemůže stěžovat. Máme za sebou i první turnaj v plážovém volejbalu, který se konal 21. července.

Zúčastnilo se ho šest týmů z toho dva domácí. Vítězství si
nakonec odvezl tým ViTo ze Vsetína, na druhém místě se
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umístili Sychrováci a třetí příčku obsadili Kamarádi
z Milotic. Domácí týmy se tentokrát neumístily, ale slibují,
že potrénují a příště to snad vyjde. A protože máme
pískové hřiště osvětleno, uvažujeme i o noční variantě
podobného turnaje. Možností jak využít nové hřiště je
hodně. Podle prvních několika týdnů provozu to vypadá
slibně a můžeme říct, že vidíme na hřišti pohyb skoro
každý den. Doufejme, že tomu bude tak i nadále a hřiště
bude využíváno co nejvíce. Letošní rok jsme nepořádali
náš tradiční nohejbalový turnaj. Dopředu jsme nevěděli,
kdy bude nové hřiště v provozu a taky máme omezené
možnosti tím, že na umělém povrchu, kde je možné
nachystat dvě nohejbalové hřiště, není zatím osvětlení.
Provoz hřiště ukáže, jakým směrem se budeme v dalších
letech ubírat. Závěrem bych chtěl poděkovat za finanční
podporu MAS Střední Vsetínsko z. s., při udělení dotace
na vybavení našeho multifunkčního areálu novým sportovním nářadím. Mohli jsme nakoupit nové florbalové
hole, tenisové rakety, balony na plážový volejbal, basketbal i fotbal. Dvě sady rozlišovacích dresů, mnoho náhradních tenisových a florbalových míčků, počítadla na volejbal i nohejbal aj. Všechny tyto sportovní potřeby jsou
k dispozici případným zájemcům o zapůjčení.
Všem čtenářům zpravodaje přejí ozničtí sportovci hlavně
zdraví a krásný zbytek roku 2019.
Za TJ Oznice Jan Herber
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
DLÚHÁ HŮRA
Je spolek obcí Oznice a Mikulůvka, který hospodaří na necelých 1 000 ha. V roce 2019 měl nezměněnou základnu, která
čítá 18 členů a 4 čestné členy. Jako jiné spolky v naší obci
pořádáme ples a pomáháme při kulturních akcích.
Letošní tradiční myslivecký ples se nám vydařil a výdělek byl
použit na nákup jaderného krmiva (oves, ječmen, kukuřice).
V březnu jsme zhodnotili práci za celý myslivecký rok na výroční schůzi. V jarních měsících jsme zorali a zaseli myslivecká políčka, na která žádáme dotace od Zlínského kraje.

které nahradí dřevěné. Všichni myslivci mají v dnešních
dnech plné krmelce sena a doplňují jaderné krmivo.
V listopadu začínají hony, na kterých se zaměříme na škodnou zvěř v honitbě. Myslivecký spolek děkuje sponzorům
a obecním úřadům Oznice a Mikulůvka za dobrou spolupráci. Přeje všem občanům a příznivcům myslivosti do konce
letošního roku hodně klidu, spokojenosti a zdraví.
Myslivosti zdar!
Miroslav Tvrdý – předseda MS

Myslivecký kroužek
Již čtvrtým rokem myslivecký spolek pořádá pravidelné
setkání dětí a mládeže. V letošním školním roce máme
přihlášených 21 dětí.

Máme vybudované dvě voliéry na chov bažantů, ve kterých
díky Martinu Geržovi líhneme z vajíček malé bažanty,
kačeny a krocany. V dalším měsíci jsme vypomohli na dětském dnu, kde byly pro děti připraveny hry s mysliveckou
tématikou. I letos jsme uspořádali na myslivecké chatě posezení pro občany obce Oznice a Mikulůvky, kde bylo přichystáno na 400 porcí zvěřinových specialit, jako srnčí guláš,
divočák se zelím a šipkovou. Velká účast nás potěšila
a doufáme, že příští rok to vše zopakujeme. Myslivecký
spolek bude i letos nápomocen při rozsvícení Betlému
a vánočního stromu. Opět připravíme kotel ovarových
pochutin. Nemohu zapomenout na myslivecký kroužek pod
vedením M. Gerži, který má velký úspěch. V dnešní uspěchané době je velký problém s omlazením mysliveckého
spolku. Rádi bychom mezi sebe uvítali mladé adepty,
nejlépe místní. Všeobecně se ví, že myslivecké a zbrojní
zkoušky jsou těžké, ale vše se dá zvládnout. V naší honitbě
se stále častěji začíná objevovat černá zvěř, ale i vysoká, jako
je daněk nebo jelen. MS se snaží plynule regulovat odlov
zvěře. Největší problém je přemnožení lišky obecné
a automobilová doprava, kde máme velké ztráty na zvěři.
V naší lokalitě nestřílíme 8 let zajíce polního, kteří málem
vyhynuli. V letošním roce jsme zakoupili 2 přenosné posedy,
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Myslivecký kroužek se snaží dělat osvětu o ochraně přírody
mezi mládeží a hlavním cílem je vytvořit vztah dětí k dnešní
přírodě. Vnímat přírodu jako součást ekosystému, v kterém
žijeme a podle toho se k ní chovat. V dnešní době bohužel
se velmi zapomíná na to, že člověk je součást přírody a jeden
bez druhého nemůžou existovat. Doufáme, že vychováme
novou generaci, která bude mít vytvořený kladný vztah k přírodě, a nebude se dopouštět chyb, ke kterým dnes tak často
dochází. Kroužek se schází pravidelně 1x za 14 dní v neděli
v dopoledních hodinách ve školním roce, pravidelně pořádáme se sousedním kroužkem z Pržna místní kola „ Zlaté srnčí
trofeje„ (vědomostní soutěž) a přebor střelby se vzduchovek,
ti nejlepší postupují na okresní kola. Vždy se umisťujeme
na předních příčkách. V letošním roce jsme se přihlásili do celorepublikové soutěže „ Malý adept myslivosti“.
Martin Gerža
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Zvěřinová políčka
Vážení vlastníci honebních pozemků, už delší dobu řešíme
problematiku úživnosti zvěře v naší honitbě. Jedno z řešení, aby zvěř nestrádala a nezpůsobovala škody v zahradách
a na stromcích, je vytváření zvěřinových políček. Proto Vás
žádáme, pokud vlastníte louky v honitbě, na kterých se
nehospodaří, jestli byste nedovolili na těchto pozemcích
vytvořit políčka pro zvěř. V současnosti spolek obhospodařuje 5 políček, která se velmi osvědčila, a v těchto
lokalitách se snížily škody způsobené zvěří. Na tyto políčka
spolek čerpá dotace ze Zlínského kraje. V letošním roce se
nám také povedla získat dotace z MAS Střední Vsetínsko
z.s., na nákup pluhu.

V příštím roce plánujeme vybudovat za podpory Zlínského
kraje napajedla na vodu, aby zvěř nestrádala v období
sucha a neměla potřebu scházet k potoku, který se nachází
v blízkosti komunikací, kde dochází často ke střetu s vozidly.
Martin Gerža – myslivecký hospodář

VČELAŘI
OZNICE

(součástí ZOČSV Bystřička )
Pro informaci krátce z naší práce se včelstvy:
Říjen a listopad patří do včelařského podzimu. Příroda již
toho včelstvům mnoho neposkytuje, teploty klesají pod
5 °C, v noci občas i k bodu mrazu. Při poklesu teplot pod
10 °C se včelstva stahují do zimního chomáče na místě
posledního plodu. Přes den za příznivých teplot včely vyletují a nosí ještě pyl. Plodové plochy se neustále zmenšují
a koncem října se blíží nule.
Proto se v říjnu začíná s podzimním ošetřováním včelstev
proti varroáze. Nejvíc je prověřený systém tří ošetření
Varidolem fumigací nebo aerosolem v průběhu října až
prosince. Z vlastních zkušeností víme, že tohle ošetření je
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velmi důležité a bez něj by docházelo k vysokým ztrátám
na včelstvech. Zde naši členové mohou využít společný
kompresor s vyvíječem aerosolu, který je k podzimnímu
ošetření včelstev velmi účinný. V podzimních měsících je
rovněž důležité kontrolovat uložení skladovaných souší.

Našim největším nepřítelem je zavíječ, který dokáže souše
zcela zlikvidovat. Bráníme se oxidem siřičitým a izolací
ve skříních apod. V říjnu a listopadu je rovněž užitečné
využít relativně příznivého počasí k údržbě na včelnici
a k vykonání prací, ke kterým jsme se ve včelařské sezóně
nedostali. Rovněž je vhodný čas k provedení dezinfekce
nástavků a pokud včely nelétají , můžeme bez problémů
i vyvařovat vosk. Tady se můžeme pochlubit letošním
nákupem dvou vařáků na vosk ( s parním vyvíječem ), které
jsme si pořídili za pomocí dotace MAS Střední Vsetínsko.
Všichni včelaři se v případě zájmu mohou obrátit na svého
důvěrníka a vařák si zapůjčit. Práce se včelstvy není
jednoduchá, proto je důležitá naše spolková činnost – předávat si navzájem zkušenosti , účastnit se odborných
přednášek apod. Tohle všechno se bude naše ZO snažit
zprostředkovat i pro včelaře naší obce, kterých je aktuálně
15 a mají celkem 95 včelstev. Děkujeme obci Oznice
za podporu. Děkujeme rovněž všem našim příznivcům, kteří
nás svou účastí podpořili na letní diskotéce na zahradě MŠ.
Výtěžek z akce bude použit na nákup lisu na mezistěny.
Včelám zdar !
Bartoň Roman, předseda ZO ČSV Bystřička

MINIŠKOLKA
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MINIŠKOLKA – REGISTROVANÁ DĚTSKÁ SKUPINA
Oznice 91
Telefon: 571 411 654 – kancelář
Telefon: 608 604 460 – Danica Šebestová
E-mail: mcoznicanek@seznam.cz
Provozovatel: Mateřské a rodinné centrum Ozničánek z. s.
s finanční podporou EU
Pečovatelky: Lenka Cochlarová (do 8/2019), Jitka Táborská
(od 9/2019), Ludmila Stančíková, Danica Šebestová.

Provoz miniškolky Ozničánek byl zahájen 4. 9. 2017 a první
etapa dotačního programu byla ukončena ke dni 31. 8. 2019.
Plynule navazuje druhá etapa dotačního programu, která trvá
od 1. 9. 2019 do konce února 2022. Stejně jako v minulých
letech je školka v provozu v pracovních dnech od 6:30
do 16:00 hodin (po dohodě možno časy upravit). Zavřeno
máme o víkendech a státních svátcích. V období Vánočních
svátků bude letos školka uzavřena od 20. 12. 2019
do 6.1.2020. V období prázdnin bude miniškolka v provozu
bez přerušení. V průběhu minulého školního roku děti tvořily
drobné výrobky, trávily čas venku na školkové zahradě,
chodili jsme společně na vycházky za zvířátky v okolí. V měsíci
květnu bylo přímo ve školce pro děti divadelní představení,
společně jsme ve Valašském Meziříčí navštívili výchovný
koncert pro děti MŠ, v červnu do školky zavítal balonkový
klaun. Ke Dni matek i ke Dni otců jsme s dětmi vyrobili dárky
a připravili krátký kulturní program. Stejně jako v předchozích
letech jsme se i letos spolupodíleli na zorganizování veřejných akcí naší obce, jako bylo Velikonoční a Vánoční tvoření,
Dýňování, Den dětí na Oznici, Pochod Broučků, Drakiáda či
oba příměstské tábory. Novou dotační akcí byla realizace naší
„Venkovní učebny“. Této je věnován celý samostatný článek
zpravodaje, nám nyní zbývá o učebnu pečovat a plně ji
využívat. K docházce do naší dětské skupiny bylo v minulém
školním roce zapsáno 28 dětí, některé z nich v novém školním
roce docházku ukončily a jiné děti docházku u nás zahájily.
Aktuálně je do naší miniškolky zapsáno 27 dětí. Doufáme, že
děti i rodiče budou i nadále u nás spokojeni!

OZNICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍRODNÍ
ZAHRADA PRO
OZNIČÁNEK

V rámci projektu "Zahrada pro Ozničánek" (č. smlouvy
04971861) se od podzimu 2018 do května 2019 budovala
zahrada s přírodními prvky pro naše děti. Venkovní areál
má nyní k dispozici učebnu s lavicemi a stoly, dřevěnou
zvonkohru, dřevěnou plochu před tabulí olemovanou
palisádami, a velkou tabuli na kreslení a psaní. Dále se
na zahradě vysadil vrbový tunel o délce 7m, dvě vrbové
poloiglů, a vrbové plůtky, které celou Zahradu pro Ozničánek lemují. Děti se také díky dvěma vyvýšeným záhonům
a vysazeným ovocným keřům budou moci učit, jak se starat o rostlinky. V zahradě jsou také 3 ks sudů na dešťovou
vodu, které na sebe navazují, a dřevěný kompostér.

Je nutné podotknout, že při realizaci zahrady se osobně
podíleli i děti, rodiče a pedagogové. Konkrétně při výplni
vyvýšených záhonů organickým materiálem a při výsadbě
všech keřů. Následně byl personál mateřského centra
řádně proškolen k využívání nových prvků pro EVVO účely
a jejich dlouhodobé údržbě. Děti si tedy již mohou naplno
užívat nově vybudované přírodní zahrady s učebnou a se
všemi jejími prvky. Pevně věříme, že areál bude pro malé
"zahradníky" přínosem.
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SENIORSKÁ
OBÁLKA MŮŽE
POMOCI I VÁM

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pořídil pro seniory
takzvané seniorské obálky, které mohou pomoci zachránit
život. Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR za spolupráce s integrovaným záchranným systémem Zlínského kraje pod záštitou
Zlínského kraje a ministra zdravotnictví. Obálky byly distribuovány do obcí Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby,
Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí,
Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová.
Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v tísni a ohrožení zdraví nebo života. Často se stává, že přivolaní zdravotníci záchranné
zdravotní služby, hasiči nebo policisté nemají o osobě,
v jejíž domácnosti zasahují, potřebné informace.
Tomu by měla zamezit seniorská obálka, kterou tvoří:
 plastová obálka s magnetickým proužkem k přichycení na lednici v domácnosti
 formulář I.C.E. karta s praktickými informacemi o osobě v domácnosti
 pravidla pro vyplnění
Záchranáři jsou o distribuci obálek do vaší obce informováni a v případě potřeby tak budou seniorskou
obálku ve vaší domácnosti hledat na lednici, aby ji
mohli využít při záchraně vašeho života.
Blíže se můžete s podobou karty a jejím účelem seznámit
prostřednictvím následujícího videa pomocí odkazu nebo
QR kodu: https://www.youtube.com/watch?v=PVuaHthyJhA

Valašské Meziříčí).

Kdo mi pomůže s vyplňováním I.C.E.
karty?
V nouzi vám pomůže jen správně vyplněná I.C.E. karta.
Pečlivě si přečtěte Pravidla pro vyplnění, která vám byla
předána spolu s obálkou a kartou. Neváhejte požádat
o pomoc své příbuzné, pracovníky odboru sociálních věcí
Městského úřadu Valašské Meziříčí (tel. 571 674 558 nebo
571 674 565) nebo pracovníky sociálních služeb (např.
z Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Domova pro seniory Valašské
Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí). Pamatujte, že jedny
z nejdůležitějších informací jsou pro záchranáře kontakty na blízké osoby. I.C.E. kartu pravidelně aktualizujte, je
velmi důležité, aby informace nezastarávaly.

Jak se I.C.E. karta vkládá do obálky
a kam se umisťuje?
I.C.E. kartu přeložte na třetiny a vložte do plastové obálky tak,
aby byla vidět třetina zadní strany s výrazným nápisem I.C.E.
karta. Poté obálku připevněte na kovový povrch lednice.

Kde najdu novou I.C.E. kartu, když ji
budu potřebovat aktualizovat?

I.C.E. karta poskládaná do plastové obálky.

QR kód
Kde získám plastovou obálku?
Plastová obálka je zdarma k dostání na obecním úřadě Oznice, a bude možné si ji vyzvednout také v rámci
plánované akce Setkání seniorů na Oznici, která proběhne
v únoru 2020. Dostat ji můžete také od pracovníků vybraných poskytovatelů sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE
– středisko ve Valašském Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic
Citadela, Domova pro seniory Valašské Meziříčí a Charity
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Umístění I.C.E. karty vložené do plastové obálky
s magnetickým páskem na lednici v domácnosti.

PROSINEC 2019

Formulář I.C.E. karty je volně ke stažení a vytištění
na webových stránkách obce Oznice http://www.oznice.cz
a Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko
http://www.meziricsko.cz/seniorska-obalka/

QR kód

V případě, že nemáte možnost tisku, vytisknou vám ji
na požádání na vašem obecním úřadě.

se na stavební povolení
 Odpadní vody – vyřešit nakládání s odpadními vodami
 Oprava staré části školky
 Koupě nového traktoru
 Rozšíření veřejného osvětlení – Forajtka, Ostrožka

ZIMNÍ
ÚDRŽBA
Vážení občané, na některých úsecích komunikací si
přejete, abychom neprováděli zimní údržbu, proto Vás

PROJEKTY
PLÁNOVANÉ
NA ROK 2020
 Rekonstrukce chodníku úsek I.
 Výstavba chodníku úsek II.
 Bývalá budova školky – vypracování projektu na bytový dům
 Rekonstrukce WC v obecním sále
 Vypracování studie na výstavbu účelového hřiště pro
hasičský sport.
 Spolky obce – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
 Pořízení vysílaček pro JSDH
 Výstavba osvětlení na multifunkčním hřišti
 Vybudování posilujícího vodního zdroje
 Zlepšit využití odpadového hospodářství - vyzkoušet
zkušební provoz svozu směsného domovního odpadu
„zaplať za to, co vyhodíš„
U všech projektů jsme závislí na jiných finančních zdrojích, bohužel pokud se nám nepovede získat dotaci, tak
projekty nemohou být realizovány, protože obec Oznice
nedisponuje s dostatečně velkým rozpočtem, ze kterého
by se tyto projekty daly ufinancovat.

žádáme, abyste včas toto nahlásili na obec, aby nedošlo ke zbytečným sporům. Obec Oznice je dostatečně
vybavena pro zimní údržbu místních komunikací, ale při
sněhové kalamitě může zprůjezdnění cest trvat i několik
hodin. Proto žádáme o pochopení a trpělivost. 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 vozidla v zatáčce, hrozí nebezpečí nehody.
Traktor s radlicí má potom velké problémy s průjezdem.
Vozidlo musíte zaparkovat na taková místa, aby nebránila
průjezdnosti údržby.
Děkujeme za pochopení.

Plány do budoucna
 Vybudování místního hřbitova – chybí pozemek
 Komunální kompostárna – chybí pozemek
 Vybudování vodních ploch – chybí pozemek
 Vybudování autobusové zastávky na dolním konci – čeká

OZNICKÝ ZPRAVODAJ
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ovaná ví

U Viktora

na

Č

Inzerce

Otevřeno denně:
Po - Pá

16:00 - 22:00

So - Ne

10:00 - 22:00
Čepovaná vína U Viktora
provozovatel: Bc.Viktor Georgiev
Oznice čp.60
mob.: 724 394 888
IČO: 63355795

Daniel Cochlar City Sound
s.r.o.,
Oznice 101, 756 24 Bystřička
Práce vysokozdvižné plošiny 17 m výškový dosah, práce mini bagrem, nákladní kontejnerová autodoprava
do 4 tun. Elektromontážní práce.
Tel.: 722 113 729, 774 456 960
e-mail: citysound@citysound.cz

KOUPÍME
LESNÍ POZEMKY
A LOUKY

Obec Oznice koupí lesní pozemky
a louky, pro rozvoj obce Oznice.
V případě zájmu o prodej prosím
kontaktujte Obecní úřad Oznice.

OŘEZ STROMŮ
A KEŘŮ V OBCI

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 naštěpkujeme.

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

Vážení občané,
dostal se Vám do rukou zpravodaj (ročenka) za téměř uplynulý rok 2019.
Obec Oznice děkuje Všem občanům za aktivní spolupráci v projektech a akcích,
které realizujeme, a za podporu, kterou od Vás máme. Bez Vás by naše obec nebyla
na takové úrovni, jakou máme dnes, a kterou nám mnoho jiných obcí může pouze
závidět.
„Jsme hrdí, že jsme občané obce Oznice.
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, a dále Pohostinství Na Oznici.
Při poruchách veřejného osvětlení, nebo obecního rozhlasu, Vás žádáme o nahlášení
na obecním úřadě Oznice nebo na tel. čísle 571 45 32 60.
Na závěr: Případné připomínky, dotazy, nebo návrhy můžete zaslat na email obecoznice@seznam.cz, nebo osobně na obecním úřadě Oznice.
Děkujeme za podporu:
starosta, kolektiv zaměstnanců a zastupitelů

OZNICKÝ
ZPRAVODAJ

PROSINEC 2019
Vydává Obecní úřad v Oznici

Redaktoři zpravodaje:

Redaktoři zpravodaje: zaměstnanci obecního úřadu a předsedové místních spolků.

