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ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ  
V NAŠÍ OBCI

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 všechny občany, 
kteří netřídí dostatečně, aby se přidali a řádně hospoda-
řili jako ostatní. V letošním roce se zrušil svoz kovových 
nádob na směsný komunální odpad a obec Oznice 
poskytla svým občanům do pronájmu plastové nádoby. 
Tyto nádoby si prosím řádně zabezpečte proti krádeži 
a poškození, ideální je mít nádobu za plotem a pouze při 
svozu ji nachystat k vysypání. Tímto také zlepšíte vzhled 
naší obce. Pytle na tříděný odpad plast, kompozitní obal 
a papír si můžete zdarma vyzvednout na OÚ nebo v míst-
ním obchodě. Od roku 2020 obec Oznice platí za likvidaci 
všech komodit odpadů (kromě skla), proto vás žádáme, 
abyste se snažili celkově snižovat odpad z vašich domác-
ností. Upozorňujeme, že nádoby na tříděný odpad, které 
jsou umístěny v obci, jsou určeny výhradně pro odpad 
vyprodukovaný z domácností. Firmy a živnostníci si 
vzniklý odpad ze svého podnikání musí odstranit na své 
náklady. Žádáme Vás, abyste vyhazovali do nádob ten 
druh odpadu, pro který je určený. Neustále se nám stává, 
že v nádobách je vyhozen jiný druh odpadu, který tam 
nepatří. Předpokládáme, že nám to tam vyhazují děti, 
které ještě neumí číst…

V průběhu letošního roku jsme také začali instalovat 
kamery na sběrná místa, abychom mohli identifikovat 
právě tyto neukázněné občany. Momentálně se aktivně 
monitoruje sběrné místo „u Lipů“ a „pod hospodou“, 
a připravuje se „na točně“. Dřevěný popel je mimořádně 
bohatý na rostlinné prvky, a tak jediným místem, kam by 
měl putovat, je váš zahradní kompost. 

Svoz komunáního odpadu

V obci probíhá co 14 dní, vždy v úterý (pokud není např. 
státní svátek). Nádoby na odpad (popelnice) vždy nachys-
tejte tak, aby obsluha poznala, že je potřeba ji vyvézt.  
Prakticky to znamená, dovézt popelnici co nejblíže k silnici. 
Pokud tak neučiníte, nebudeme zastavovat. Děkujeme 
za pochopení, šetříte tím naše síly a čas.
Co nepatří do směsného komunálního odpadu: plast, 
sklo, papír, bioodpad, objemný odpad, stavební odpad, 
nebezpečný odpad, elektrozařízení, kovy, uhynulá zvířata 
a dřevěný popel.

Poplatky

• Poplatek za domovní odpad na rok 2021 (splatný jed-
norázově) je: 350 Kč – dospělý; 200 Kč – dítě do 15 let, či 
student dlouhodobě pobývající mimo domov; 450 Kč – 
rekreační objekt.

• Poplatek za psa na rok 2021 (splatný jednorázově) je: 
50 Kč – jeden pes, 75 Kč - druhý a každý další pes téhož 
držitele.

• Poplatek za vodné na rok 2021 je: 23 Kč – za 1 m3.
Poplatek za domovní odpad a psa můžete uhradit bank. 
převodem na č.ú.: 1770472359/0800, v.s.: číslo popisné 
nemovitosti, nebo přímo v kanceláři obecního úřadu, 
nejpozději do 31. července 2021.
Úhradu vodného proveďte po odečtu stavu vodoměru 
(listopad 2021) v kanceláři OÚ, nebo rovněž na 
č.ú.: 1770472359/0800, v.s.: číslo popisné nemovitosti.
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V pondělí 7. září 2020 se na zámku v Bystřici pod Hostý-
nem konal 14. ročník vyhlášení prestižní soutěže „O ke-

ramickou popelnici“. Letos se naše obec Oznice umístila 
na krásném 3. místě, v kategorii obcí do 500 obyvatel 
ve Zlínském kraji. V rámci slavnostního vyhlášení jsme 
získali stylovou keramickou popelnici, k tomu ještě věcné 
ceny a také motivační příspěvek od Zlínského kraje 
na podporu odpadového hospodářství 10 tisíc korun.
Do soutěže jsou zařazeny všechny obce, které jsou 
zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití 
obalových odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Hlavním 
kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných 
odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komo-
dit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněny byly 
navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. 
Všem našim občanům, kteří nám díky poctivému třídění 
odpadu přispěli k letošnímu úspěchu, děkujeme, a pevně 
věříme, že příští rok budeme ještě lepší.

Krajská soutěž ve třídění odpadu "O keramickou 
popelnici 2020"

Vratné kelímky 
a nádobí
Obec Oznice v rámci snahy snížit produkci plastových 
odpadů na začátku roku 2020 zakoupila zálohované 
vratné kelímky s motivem obce Oznice. Ty se budou 
používat při všech obecních a spolkových akcích pořáda-
ných pod širým nebem. 

V červenci 2020, pak byla podána žádost o podporu 
na projekt "Společně bez odpadků v Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko" v rámci 122. výzvy Operační-
ho programu Životní prostředí.
Projekt se zaměřuje na předcházení vzniku komunálních 

odpadů, kdy v rámci 15 členských obcí DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko dojde k nahrazení dosud 
používaného jednorázového nádobí, které po použití 
vstupuje do směsného komunálního odpadu, nádobím 
opakovaně použitelným (Kelímky, hrnečky, sklenice, 
talířky, misky, příbory). Zároveň dojde k pořízení doplňující 
infrastruktury umožňující dlouhodobé používání tohoto 
nádobí (myčky a bedny na uskladnění a přenos). Bude tak 
vybudována kapacita pro předcházení vzniku KO v obje-
mu až 10,825 t/rok. 

Sběrný dvůr Bystřička 
Od 1. ledna 2020 mají občané 
obce Oznice možnost využít sběr-
ný dvůr v obci Bystřička.
Už tedy není potřeba nepotřebné 
věci skladovat a čekat na podzimní 

nebo jarní úklid, ale můžete si je sami rovnou odvézt 
do sběrného dvora.
Obec Oznice nyní organizuje pouze individuální sběr že-
leza nebo elektroodpadu. Občané (senioři), kteří nemají 
možnost sami nepotřebné věci odvézt, mohou využít 
služeb obce Oznice. Bližší informace budou včas zveřej-
něny na webových stránkách.
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11. 1. - Tříkrálová sbírka - pět skupinek koledníků letos 
vybralo 19.681 Kč, což je o 1.287 Kč více než minulý rok. 
Všem, kteří přispěli, děkujeme. Malí koledníci šli za odmě-
nu v neděli do kina na film Jak vycvičit draka 3, a poté ještě 
na pizzu do místního pohostinství  

24. 1. - Hasičský ples - tentokráte v pátek se konal hasič-
ský ples na Oznici, pořádaný SDH Oznice. K tanci a posle-
chu zahrála kapela Brixen Band. Alča Juřínková se sestrou 
uvařily svoje vyhlášené speciality. Bohatá tombola a skvělá 
zábava až do ranních hodin, foto mluví za vše.

15. 2 - Myslivecký ples - v sobotu se již tradičně konal 
na Oznici ples myslivců, pořádaný Mysliveckým spol-

kem Dlúhá Hůra. I letos byl ples beznadějně vyprodán 
do posledního místečka. Přemek Kříž a Petr Podzemný se 
postarali o výborné zvěřinové speciality. K tanci a posle-
chu zahrála stejně jako loni kapela Variax Band. Dále byla 
k vidění bohatá tombola, dobrá nálada a zábava až do 4 
hodiny ranní.

21. 2. - Setkání seniorů - v pátek proběhl již 6. ročník in-
formačně-společenského setkání oznických seniorů. Letos 
přijalo pozvání 76 seniorů. Pan starosta Martin Gerža při 
hodinové prezentaci shrnul, co se v obci událo za uplynulý 
rok, a jaké jsou plány do budoucna. K tanci a poslechu za-
hrála skupina LP - Sonet. Jako pohoštění pro každého byl 
připraven řízek s bramborovým salátem a pití dle vlastního 
výběru.

29. 2. - Dětský karneval - karnevalové sobotní odpoledne 
se tentokrát neslo v duchu divokého západu. Zábavu zahájilo 
taneční vystoupení dětí na country hudbu, následovalo před-
stavení masek, hry, soutěže, společné tančení, bohatá tombola, 
a na závěr velká diskotéka. Letos přišlo téměř 70 dětí s rodiči 
a prarodiči. Doufáme, že se karnevalové veselí všem líbilo.

KULTURA
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7. 3. - MDŽ na Oznici - obec Oznice připravila ve velkém 
sále pro všechny ženy oslavu u příležitosti MDŽ. Po vzoru 
let dávno minulých dostala každá žena při příchodu rudý 
karafiát. K občerstvení byly přichystány chlebíčky, zákusky 
a míchané nápoje. K poslechu a tanci zahrála skupina De-
colt, která se díky vynikající zpěvačce postarala o skvělou 
zábavu až do pozdních hodin. Děvčata si tak mohly užít 
bezva oslavu a pořádně zapařit.

21. 3. - Sportovní zábava - sportovní zábavu jsme kvůli 
celosvětovému řádění koronaviru byli nuceni zrušit.
Z důvodu celosvětově kritické situace způsobené epidemií 
koronaviru byl veškerý kulturní a společenský život na Oz-
nici a i v celé ČR od poloviny března do poloviny května 
2020 zcela zastaven.

31. 5. - Mše svatá u Mrnuštíků - poslední květnovou ne-
děli se konala svatodušní mše na louce u Mrnuštíků na Oz-
nici. I přes velmi nevlídné počasí (chladno 13°C a deštivo) 
přišlo přes 80 věřících. Po mši se opět připravila tradiční 
„škračenice“, na kterou se spotřebovalo 130 ks vajíček.

26. 6. - Svatojánská noc - obec Oznice a včelaři Oznice 
v pátek uspořádali na školkové zahradě první veřejnou akci 
po koronavirové epidemii v naší obci. V duchu „medové 
svatojánské noci“ se přišlo pobavit okolo 200 účastníků 
(velkých i malých). Pro děti byl přichystán skákací hrad, 
a pro dospělé pak speciality na grilu, pivo Portáš a zábava 
až do ranních hodin, za přispění DJ Vaňka. Kolem osmé ho-
diny večerní pak vzplála připravená dřevěná hranice, která 
je jedním ze symbolů „svatojánské noci“.  I přes lehkou 
nepřízeň počasí (k večeru občas malinko sprchlo) se akce 
velmi vydařila.
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28. 6. - Florbalový turnaj „O pohár starosty“ - 
v neděli se na místním víceúčelovém hřišti konal 1. 
ročník florbalového turnaje místních spolků „O pohár 
starosty“, který pořádala obec Oznice ve spolupráci 
s TJ Oznice. O turnaj byl velký zájem, zúčastnilo se ho 
celkem 7 týmů. Dva týmy hasičů, včelařů a sportov-
ců doplnil tým myslivců. Turnaj se nesl v přátelském 
duchu, byly vidět kvalitní a vyrovnané zápasy všech 
týmů, které si užilo i početné obecenstvo. Počasí vy-
šlo na jedničku, místy až moc velké horko využili hráči 
a diváci k osvěžení v potoce nebo čepovaným pivem 
a malinovkou. 

24. 7. - Vystřelme si společně - v pátek odpoledne se 
uskutečnil závod ve střelbě ze vzduchovek, který se konal 
na Oznici na hasičském hřišti. Celkem se přihlásilo 44 střel-
ců, z toho 15 v kategorii mladších žáků, 10 starších žáků 
a 19 v kategorii dospělých. Všem závodníkům gratulujeme 
k vystříleným pozicím, a všem účastníkům i fanouškům 
děkujeme za podporu a skvělou atmosféru v průběhu 
celého závodu.

7. 8. - Oznický kopec - v pátek podvečer uspořádal SDH 

Oznice ve spolupráci s Obcí Oznice po 2 leté odmlce opět 
hasičskou slavnost „Oznický kopec“. Na úvod se nám před-
stavila svými hasičskými útoky oznická mládež, od těch 
nejmenších až po dorost. Poté následovala volná zábava. 
Pro děti byl k dispozici skákací hrad a malování pískem. 
Jako občerstvení se nabízel guláš, grilovaná krkovice a gri-
lované hermelíny. Na čepu pivo Kozel 11°, ovocný Birell 
a malinovka. K tanci a poslechu zahrál DJ Vaněk. Počasí ne-
zklamalo, bylo krásně a teplo, takže zábava mohla vesele 
proudit až do pozdních nočních hodin.

18. 8. - Zájezd na Svatý Hostýn - v neděli se již tradičně 
konal zájezd na Svatý Hostýn – mši svatou – hlavní pouť.

17. – 21. 8. - Obecní příměstský tábor – v uvede-
ném týdnu proběhl obecní příměstský tábor pro děti. 
První den se jelo do Zlínské ZOO, v úterý se konal cy-
klovýlet z Hostýna zpět na Oznici, kdy účastníci opro-
ti předchozím letům museli absolvovat jízdu v terénu. 
Ve středu sice celý den pršelo, ale naštěstí děti měly 
naplánováno koupání v krytém bazénu ve "ValMezu". 
Ve čtvrtek se táborníci vypravili do moravského krasu 
na prohlídku Punkevní jeskyně. Nedaleko odtud pak 
rozbili tábor, a pod stany přespali do druhého dne. 
Poslední den tábora děti završili návštěvou minigolfu. 
Doufáme, že všichni zúčastnění mají z táboru spoustu 
skvělých zážitků a krásných vzpomínek, a už teď se 
těší na příští rok.

Usnesením vlády ČR je od 5. října 2020 vyhlášen NOU-
ZOVÝ STAV. Od tohoto dne vláda omezila na minimum, 
nebo úplně zakázala veškerý kulturní život v zemi.
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20. 11. – Rozsviťme Oznici – v pátek od 18 hodin, všichni 
obyvatelé Oznice, kteří chtěli podpořit místní kulturu 
(i v této nelehké koronavirové době), rozsvítili ve svých 
domovech alespoň v jednom okýnku lampičku, lampion, 
či jiné světýlko. Dali jsme tak okolnímu světu najevo, že 
na Oznici stále držíme pospolu a dokážeme se aktivně 
bavit i ze svých domovů. Této výzvy se nakonec zúčastnilo 
neuvěřitelných 90 % domácností (nejen z Oznice). Všechny 
děti do 15 let pak obdržely malou sladkou odměnu. Všem 
děkujeme, jste skvělí! 

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ 
OZNICE
 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 Tic-
ket 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) 

Od 1. dubna 2020 jsme zrušili prodej igelitových 
nákupních tašek. Své nákupy si můžete odnést 

v oznických plátěných taškách, anebo v jednorázových 
papírových.
„Naše příroda kolem nás, je to nejkrásnější a největší 
bohatství, které máme.“

POHOSTINSTVÍ 
NA OZNICI 
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY (OD 14. 10. 2020) 

Tato otevírací doba je platná v případě běžného 
provozu. 
Skutečná otevírací doba je v současnosti 
dle nařízení vlády a ministerstva ČR. 

Otevírací doba: 
PO, ÚT ZAVŘENO
ST, ČT 16:00–21:00
PÁ 16:00–23:00
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. Pro-

nájem - zdarma.
 Velký sál je určen pro společnost od 25 – 70 osob. Proná-

jem 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
 objednávky - 571 453 260, 
Miroslava Potěšilová – 724 448 262
e-mail: obecoznice@seznam.cz

Změna obsluhy v místním pohostinství
8. října 2020 byl ukončen pracovní poměr s Lucií Kalčá-
kovou, která rok pracovala v místním pohostinství jako 
hospodská. Chod našeho pohostinství v současné době 
zajišťujeme skrze brigádníky. Věříme, že naši hospůdku 
udržíme v provozu i přes celorepublikově nepříznivou 
epidemiologickou situaci.

Školení čepování piva
Dne 8. 10. 2020 proběhlo v pohostinství Na Oznici školení 
čepování piva, které nám vysvětlila a předvedla odbornice 
z Plzeňského Prazdroje. Školení se zúčastnila nová obsluha !

!



OZNICKÝ ZPRAVODAJ                    PROSINEC 20208

a všichni místní dobrovolní brigádníci, kteří nám pomáhají. 
Věříme, že tímto proškolením obsluhy, výrazně pozvedne-
me úroveň našeho pohostinství. 

OBECNÍ KNIHOVNA 
OZNICE 
Provozní doba: 
každou středu od 17,00 do 19,00 hod 
(návštěva knihovny je možná po domluvě s knihovnicí 
i v jiný den)
Knihovnice: Sousedíková Monika, tel.: 725 058 419, e-mail: 
knihovnaoznice@gmail.com
Čtenářem se může stát každý občan, na základě vyplněné 
přihlášky, ověřené knihovníkem podle osobních dokladů 
čtenáře. Na základě vyplněné přihlášky je vydán čtenářský 
průkaz, který je nepřenosný. Děti do patnácti let se stanou 
čtenáři na základě písemného souhlasu zákonného zástup-
ce. Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje: 
jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Osobní údaje 
čtenáře knihovna zpracovává podle zákona č. 101/2000 Sb. 

O ochraně osobních údajů.
Služby:
 pokud jste nemocní nebo Vám jiná zdravotní indispozice 

neumožňuje si přijít vybrat knihy do knihovny, stačí za-
volat na telefonní číslo 725 058 419 a knihovnice Vám dle 
Vašeho výběru doručím knihy až domů; 
 v knihovně je umístěn počítač s internetem pro veřejnost, 

nemusíte si jenom půjčovat knížky. K dispozici je také 
tiskárna.

HASIČI
Starší a mladší žáci, 
sezóna 2019/2020
V sobotu 11.7. jsme se letos zúčastnili naší první soutě-
že a to druhého kola Okresní ligy mladých hasičů Vsetín 
ve Veselé. Do místa konání soutěže jsme dorazili celkem se 
třemi družstvy. Mladší žáci se prezentovali třetím nejrych-
lejším útokem a devátým časem ve štafetě dvojic a skončili 
celkově na 5. místě. Družstvo starších žáků složené z mata-
dorů vyhrálo obě disciplíny a ze soutěže si odvezlo šestnáct 
vítězných bodů. Druhé naše družstvo složené převážně 
z nováčků, kteří do starších žáků přešli z kategorie mladších 
žáků obsadilo dvě pátá místa a tato vyrovnanost výkonů jim 
přinesla celkové čtvrté místo. 
Po třítýdenní pauze nás čekal nabitý srpen plný soutěží 
okresní ligy a Okresního poháru v Běhu na 60 m s překážka-
mi TRADIX CUP 2020. Soutěžní víkend
První srpnový víkend jsme se vydali s dvěma družstvy 
starších žáků a jedním družstvem mladších žáků na soutě-

že zařazené do Okresní ligy mladých hasičů okresu Vsetín. 
Sobotní Semetínský střik se nesl ve vítězném duchu. Mladší 
žáci po prvním místě ve Štafetě dvojic a druhém místě v Po-
žárním útoku zvítězili. 

Starší žáci A se blýskli dvěma dvanáctkovými časy v útoku, 
druhou nejlepší štafetou a taktéž zvítězili. Starší žáci B se 
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prezentovali sedmým nejlepším útokem a slušnou štafetou 
a obsadili celkové 10. místo. V neděli jsme se vydali na Memo-
riál Stanislava Grycmana do Hovězí. Mladší žáci opět Štafetu 
dvojic zvládli v nejlepším čase za 59, 21 s, starší A ve štafetě 
pořádně zabrali a zvítězili ve skvělém čase 46,68 s, družstvo 
starších žáků B se oproti sobotě prezentovali ve štafetě o 2 
sekundy lepším časem. V útocích se mladším už tolik nedařilo, 
ale i tak v celkovém pořadí obsadili 5. místo, starší žáci A opět 
zaběhli dva dvanáctkové časy a po vítězství v útocích celkově 
zvítězili. Starší žáci B zopakovali sobotní útočnou šestnáctku 
a v silné konkurenci vybojovali celkové 8. místo. O víkendu 8. 
a 9. srpna jsme se zúčastnili dvou pohárových soutěží. 
V sobotní Růžďce soutěžila za Oznici čtyři družstva. 

Mladší prťata vybojovala 20. místo, druhé družstvo mladších 
žáků zvítězilo, starší žáci A zaváhali na štafetě dvojic a skončili 
celkově druzí, starší žáci B vybojovali 11. místo. V neděli 
ve Valašské Polance „prťata“ už nesoutěžila a družstvo 
mladších skončilo stříbrné především díky štafetě dvojic, kdy 
zaběhli rekord ligy své kategorie za 56,76 s. Starší žáci 
A po vítězství v obou disciplínách zvítězili a béčko sbírající 
zkušenosti skončilo na 18. místě. Na finálovou soutěž ligy 
jsme se vydali do Horní Bečvy v sobotu 22. srpna. Mladší žáci 
A zkompletovali sbírku medailí a skončili na bronzové příčce, 
„prťata“ po pěkných výkonech vybojovali 15. příčku. Starší 
žáci A i přes komplikaci ve Štafetě dvojic zvítězili. Běčko se 
blýsklo druhým nejlepším požárním útokem soutěže 
a skončilo ve svém letošním osobáčku čtvrté. Po této 
poslední soutěži ligy jsme se mohli radovat spolu se staršími 
i mladšími žáky. Starší žáci SDH Oznice Okresní ligu OSH 
Vsetín vyhráli a mladší skončili celkově druzí.

Soutěže Poháru okresu Vsetín 
v Běhu 60 m s překážkami TRADIX 
CUPU 2020
V sobotu 15. srpna se konal 15. ročník Oznických šedesátek 

zařazený do Okresního poháru v Běhu na 60 m s překážkami 
TRADIX CUP 2020. Na start se postavilo v šesti kategoriích 
celkem 139 závodníků. V kategorii Minipřípravka   mělo 
naše  SDH pět zástupců, kde Pavel Januš skončil na 7. místě, 
Klárka Šebestová 11., Filip Spurný 15., nejmladší účastník 
Daniel Hašl 16. a Viktor Zela na 20. místě. V kategorii Pří-
pravka už to cinklo, kdy vítězství vybojoval Tomáš Skýpala, 
Mikuláš Zela vybojoval 4. místo, Toník Janírek 5., Přema Kříž 
9. místo. V Mladších žákyních vybojovala Lea Klanicová 8. 
místo a Nela Skýpalová po velké smůle v obou pokusech 
21. místo. V mladších žácích s minimálním odstupem 2 setin 
vysoutěžil David Januš stříbrnou medaili, Honza Janírek 
skončil na 4. místě a Josef Sousedík na 8. místě. Ve Starších 
žákyních Amálka Sousedíková skončila na 7. místě, Venda 
Potěšilová 21. a  Natka Bednaříková na 24. místě. V kategorii 
starších žáků opanoval Marek Bětuňák, Vášek Trusina končí 
na 4. místě, Radek Skýpala 6., Matěj Konvičný 16. a Rošťa 
Zimek dvacátý první. Za pomoc s organizací soutěže patří 
poděkování SDH Jarcová a Hovězí. Dále obci Oznici, Zlín-
skému kraji za poskytnutí finančních prostředků na ocenění 
závodníků a také Zdeňce Janušové, která napekla sladkou 
muffinní odměnu pro všechny závodníky. Dík patří i firmě 
GUFEX s.r.o., která sponzorsky přispěla medailemi. Velké dík 
patří i všem, kteří se starali o plná bříška soutěžících a jejich 
doprovodu. 

V neděli 23. srpna se naše dvaceti členná výprava vydala 
do obce Janové poprat o důležité body do celkového 
hodnocení Okresního poháru v Běhu na 60 m s překážkami 
TRADIX CUPU 2020. Na stupních vítězů stanuli druhý 
David Januš v mladších žácích a vítěz starších žáků Marek 
Bětuňák, který se stal i nejrychlejším závodníkem dne. 
Body do pohárů vybojovali v minipřípravce pátý Pavel 
Januš, jedenáctý Bělohlávek Mirek, patnáctý Daniel Hašl 
a osmnáctý Viktor Zela. V přípravce brali body za čtvrté 
místo Toník Janírek, pátý Tom Skýpala, osmý Mikuláš Zela 
a dvanáctý Přema Kříž. 
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V mladších žákyních skončily na bodech pátá Nela 
Skýpalová a jedenáctá Lea Klanicová. V mladších žácích si 
za body doběhli pátý Honza Janírek a dvanáctý Josef 
Sousedík, ve starších žákyních pátá Amálka Sousedíková 
a dvacátá pátá Venda Potěšilová, zkušenosti v této 
kategorii sbírala třicátá třetí Natka Bednaříková. Ve star-
ších žácích doplnili Marka svými výkony čtvrtý Vašek 
Trusina, šestý Radek Skýpala a patnáctý Matěj Konvičný.
V sobotu 29. srpna jsme se vydali na poslední soutěž 
Poháru okresu Vsetín v Běhu 60 m s překážkami TRADIX 
CUPU 2020 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 šest závodníků, kdy Pavlík Januš svým 
druhým místem v osobním rekordu vybojoval i celkové 
třetí místo v okresním poháru. V kategorii přípravka jsme 
měli dvě tělíska v ohni o celkové umístění na stupních 
vítězů v okresním poháru. Tomáš Skýpala v Hutisku 
vybojoval páté místo a skončil na celkovém pohárovém 
druhém místě, Toníkovi Janírkovi na těchto šedesátkách 
patřila šestá příčka, která znamenala celkové  třetí místo 
v přípravce v TRADIX CUPU. V první desítce v přípravce 
ještě skončil na celkovém šestém místě v poháru Mikuláš 
Zela. V mladších žákyních skončila v okresním pohá-
ru v celkovém pořadí Lea Klanicová na 9. místě a Nela 
Skýpalová na desátém místě. V mladších žácích stříbrnou 
příčkou David Januš vybojoval vítězství TRADIX CUPU, 
v první desítce celkového pořadí se ještě umístil na sed-
mém místě Honza Janírek a hned za ním na osmém místě 
Josef Sousedík. Ve starších holkách se v Hutisku nejlépe 
zapsala do výsledkové listiny šestým místem Amálie 
Sousedíková a stejné umístění obsadila i v celkových 
výsledcích poháru. V starších žácích se nejlépe na soutěži 
dařilo Vaškovi Trusinovi, který vybojoval stříbrnou příčku 
a v poháru skončil celkově čtvrtý, Marek Bětuňák po dvou 
předešlých vítězstvích skončil v Hutisku celkově pátý 
a v okresním poháru stříbrný  a do první desítky celko-

vého pořadí poháru se ještě probojoval Radek Skýpala 
svým sedmým místem. 

Poslední soutěžní akcí letošní zkrácené sezóny se stal 22. 
září Závod hasičské všestrannosti. Bohužel kvůli epide-
miologické situaci se ho zúčastnili jen domácí závodníci. 
I přes zvláštní průběh tohoto roku se nám tedy podařilo 
objet téměř všechny možné soutěže a ozničtí mladí hasiči 
měli možnost ukázat, co se naučili. Prostě zažít tréninko-
vou a soutěžní atmosféru a vše s tím spojeným, od pocitů 
drobného zklamání až po pocity velké radosti. Za tuto 
možnost patří velké dík, jak trenérům, tak dětem a v ne-
poslední řadě rodičům, kteří nás v naší soutěžní činnosti 
podporují. 

Obec Oznice vybavila 
hasiče novými 
vysílačkami

Obec Oznice úspěšně zažádala Zlínský kraj o poskytnutí dotace 
na nákup nového věcného prostředku požární ochrany z pro-
gramu Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obcí Zlínského kraje. Konkrétně obec pořídila 3 přenosné ana-
logové radiostanice a 1 analogovou radiostanici vozidlovou.
Nová technika přispěje k dalšímu zlepšení činnosti a zvýšení 
připravenosti a efektivnosti zásahů místní hasičské jednotky 
zabezpečující ochranu obyvatelstva zejména při zvyšujícím se 
počtu zásahů v kopcovitém terénu v katastru obce Oznice při 
likvidaci požárů způsobených zejména nedohašeným pálením 
po likvidaci kůrovcové kalamity a dalších zásahových akcí.
JSDH Oznice rovněž spolupracuje s okolními sbory díky 
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prostupnosti CAS Praga V3S terénem. Pořízení radiostanice 
a vysílaček usnadní komunikaci s KOPIS a velitelem zásahu. 

Zásahy SDH
Podemletá silnice 
V neděli 21. 6. – po vydatných deštích byla na horním 
konci Oznice (úsek od točny ke Křížům) podemleta silnice, 
která se díky tomu začala propadat. Obec vzápětí zajistila 
opravu, aby byla cesta opět průjezdná.

Vývrat stromu a voda 
Z 2. na 3. 10. se celou ČR přehnal silný nárazový vítr, největ-
ší škoda způsobená na Oznici byl vývrat vzrostlé lípy přes 
silnici k chatovišti „Na Nivce“. K jeho odstranění jsou 
svoláni místní dobrovolní hasiči. 
V neděli 4. 10. – jsou opět svoláni dobrovolníci místního 
SDH, tentokrát k zásahu po přívalových deštích, které 
zapříčinily zvýšení hladiny potoku Oznička a ucpání 
propustků pod místní komunikací naplaveninami. 

Lokální bleskové povodně
V noci z 13. na 14. 10. se po celodenních vydatných deštích 
v obci na několika místech naplavila voda. Nejhorší situace 
vznikla u místní školky. Na soukromém pozemku nad 
budovou školky se ucpalo podzemní zatrubnění potoku, 
a voda tím pádem začala vyvěrat po povrchu. Díky noční 
hlídce místních dobrovolných hasičů a rychlému zásahu 
techniky se podařilo zabránit zatopení prostor miniškolky. 
Do ranních hodin tak probíhaly práce na odčerpání vody 
a po rozednění byl přivolán na pomoc bagr. Po několika 
hodinách kopání a odstraňování naplavenin, se podařilo 
najít poškozené potrubí a nahradit je novým.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK 
DLÚHÁ HŮRA
Myslivecký spolek Oznice-Mikulůvka již od začátku roku 
začíná s dokrmováním lesní zvěře. V únoru jsme pořádali 
Myslivecký ples, který se vydařil. Poděkování patří všem 
občanům, kteří nás podpořili svou účastí, tak i kuchařům 
pod vedením Přemka Kříže. Výdělek je jeden z hlavních 
příjmů na nákup krmiva. 

Díky Martinu Geržovi i v letošním roce opět pokračujeme 
v chovu bažantů, kačen a krocanů. 
V březnu jsme zhodnotili myslivecký rok výroční člen-
skou schůzí, kde proběhly i volby. V jarních měsících jsme 
zaseli políčka, na které žádáme dotaci od Zlínského kraje. 
Nečekaný virus Covid-19 nás překvapil. Museli jsme zrušit 
naplánované akce – Střelba o putovní pohár, výpomoc 
na dětském dnu, myslivecké hody aj. Jedinou akcí, které 
jsme se zúčastnili byl Turnaj ve florbale, který pořádali 

sportovci a Obecní úřad Oznice. S velkým překvapením 
jsme neskončili na posledním místě. I když náš věkový 
rozdíl mezi ostatními družstvy byl velký.
Máme velkou základnu Mysliveckého kroužku, který vede 
Martin Gerža. Děti mají skvělé výsledky, např. v soutěži 
Zlatá srnčí trofej. 

Myslivecký spolek se v současné době zabývá plánovaným 
odstřelem zvěře, krmením a opravami mysliveckého zaří-
zení. V tomto roce se daří tlumit škodnou zvěř, kde máme 
již ve větším množství odloveny lišky i kuny.
Vzhledem k současné situaci jsme museli odložit hony, 
naháňky i jiné akce. Z toho důvodu budeme do honitby 
vypouštět větší množství bažantů a divokých kačen. 
Děkuji sponzorům a obecním úřadům Oznice i Mikulůvka 
za dobrou spolupráci.
Myslivecký spolek přeje všem občanům, zvláště v této 
těžké době, hlavně zdraví, klid, štěstí a spokojenost.

Miroslav Tvrdý                                                                                                                             
Předseda MS

Zlatá srnčí trofej 2020
V pátek 28. 8. se pořádalo místní kolo Zlaté srnčí trofeje, 
kterou letos i pro náš myslivecký kroužek pořádal MS Pržno. 
Naše děti byly opět skvěle připravené, i když na první příčky 
to nestačilo. Na druhém místě v kategorii starších žáků se 
umístila Martina Klanicová, a v kategorii mladších žáků se 
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na 2. místo probojovala Kamča Potěšilová. Čtyři nejlepší 
děti z každé kategorie postupují do okresního kola, které 
se uskuteční 27. 9. rovněž v Pržně. Našim „oznicko-mikulův-
ským“ dětem patří velká gratulace a myslivosti zdar!

Zlatá srnčí trofej 
a Střelby ze vzduchovek 
– okresní kola
27. 9. 2020 se konalo v Pržně okresní kolo Zlaté srnčí 
trofeje a okresní kolo střelby ze vzduchovek. Celkem se 
účastnilo 53 dětí. Za náš myslivecký kroužek z Oznice bylo 
vybráno 8 nejlepších a i když příprava z důvodu pandemie, 
byla velmi složitá, tak nás výborně reprezentovali. 
Martina Klanicová v kategorii starších žáků ZST se umístila 
na 2. místě. Josef Sousedík ve střelbě ze vzduchovek v 
kategorii mladších žáků se umístil také na 2. místě.
Ještě jednou všem našim dětem patří velká gratulace. Dě-
kujeme organizátorům MS Pržno a OMS Vsetín za výbor-
nou organizaci a už se těšíme na příští rok.
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Rok 2020 bude pro všechny občany, oddíly a spolky spojen 
s epidemií covid 19. Proto se bohužel nepodařilo uspořá-
dat podstatnou část akcí, které jsme měli v plánu. Z těch 
největších to byla tradiční březnová zábava, která byla 
zrušena týden před plánovaným termínem. Přesto se nám 
několik akcí podařilo uskutečnit a měly velkou odezvu.

Ve spolupráci s obcí a všemi dalšími složkami jsme 26. 
června uspořádali florbalový turnaj ,,O pohár starosty“. 
Účast osmi týmů byla překvapivá.  

Velkou stopu na tomto turnaji zanechali Včelaři, kdy se oba 
jejich týmy dostaly do semifinále, překvapili také Myslivci 
konečným 5. místem. Do finále se nakonec probojovaly 
týmy Hasiči muži a Včelaři. Hasiči vyhráli 3:0 a stali se tak 
historicky prvními vítězi tohoto turnaje. V boji o třetí místo 
zvítězil tým sportovců TJ Oznice nad druhým včelařským 
týmem Trubců. První ročník tohoto turnaje se vydařil 
a doufáme, že se turnaj stane tradicí. Všem zúčastněným 
týmům a divákům děkujeme.

V sobotu 4. 7. se konal v sousední Mikulůvce memoriál Hon-
zy Tomšíka v malé kopané. Tam se tradičně našim borcům 
daří. Ani tentokrát nezklamali a dovezli pohár za první místo. 

V pátek 10. 7. patřilo víceúčelové hřiště beach volejbalu. 
Konal se zde premiérový ročník nočního turnaje. Zájem byl 
veliký, maximální kapacita 10 družstev byla brzy naplněna. 
Týmy byly rozděleny na 2 skupiny, ve kterých hrál každý 
s každým. Po semifinálových zápasech se utkal o konečné 
3. místo mikulůvský pár DYNAMO BEACH (Jana a Karel 
Tomšíkovi) se vsetínským týmem VITO, který byl úspěšnější 
a obsadil tak 3. příčku. Do finále se probojovali oznicko-
-vsetínský PELI TÝM (Petra Evjáková a Libor Hrabovský) 
a vsetínský SYCHROV „B“. Po vyrovnaném zápase zvítězil  
PELI TÝM 2 : 1 a získal tak vítězství v tomto turnaji. Úžasné 
výkony podpořilo krásné počasí a taky početné publikum.

Letos jsme stihli dva turistické výšlapy. Ten první byl 
v půlce května po okolí Semetína, který si nenechalo ujít 
18 účastníků. Šlo se kolem trailových tratí Valašské bike 
arény na Ratibořský Grúň. 

TJ OZNICE
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VČELAŘI OZNICE

Na území naší obce je celkem 18 včelařů, kteří jsou našimi 
členy. Staráme se dohromady o 113 včelstev. Pokud  
připočteme i  včelstva nečlenů, je na katastru naší obce 
celkem 128 včelstev.  Opylovací služba je tedy v naší obci 
bez problémů zajištěna. Celý náš spolek ( ZOČSV Bystřička 
) zastřešuje včelaře Oznice, Růžďky, Mikulůvky, Bystřičky 

a části Jarcové. Co do počtu včelařů i včelstev, jsme se 
ve spolku stali nejsilnější obcí.
Jsme velmi rádi, že v letošním roce na Oznici  přišli do na-
šich řad a na dráhu včelaře se dali další 4 mladí lidé.  Mají 
od našeho spolku zajištěnou podporu a kdykoliv se 
mohou na nás s případným problémem obrátit. Postupně 
bychom se v budoucnu chtěli věnovat  i výchově a v čelař-
skému vzdělávání  dětí. Hlavně díky dotaci „Valaši sa učija „ 
k tomu nyní budeme  mít prostředky.
26. června se nám ve spolupráci s obcí Oznice podařilo 
zorganizovat  „ Svatojánskou noc „ – posezení  s hudbou 
u dobrého jídla a piva . Děkujeme všem, kteří na akci v hoj-
ném počtu přišli a podpořili nás.
  Hned poté, v neděli 28. června, jsme se zúčastnili oznic-
kého florbalového turnaje - O pohár starosty . Ač jsme 
nesportovní spolek, podařilo se nám složit 2 kvalitní týmy 
a k překvapení všech ( i nás samotných )  jsme si nakonec 
zahráli i finále.  Naše týmy v turnaji vybojovaly 2. a 4. místo.  

Druhý pochod byl více poznávací. První sobotu v červen-
ci jsme se vydali do okolí Petřkovické hůrky. Pěkné počasí 
přilákalo přes 20 turistů, kteří si užili krásné výhledy 
z Petřkovické hory, navštívili poutní místo Petřkovické 
Lurdy a horu Svinec. 

V sobotu 3. října se měl na hřišti uskutečnit fotbalový zápas 
„svobodní-ženatí“. Bohužel i tentokrát protikoronavirová 
opatření zastavila přípravy. 

Nezbylo než zakončit sezónu pouze úklidem a přípravou areá-
lu hřiště na zimu.

Velice smutná zpráva přišla 31. října, kdy jsme se dozvěděli 
o úmrtí našeho dlouholetého a obětavého člena Vladimíra Ský-
paly. Touto cestou bych chtěl vyjádřit za TJ Oznice upřímnou 
soustrast celé rodině. Budeme vzpomínat jen v dobrém.

Věříme, že se příští rok situace zlepší a všichni se opět ve zdraví 
sejdeme na tradičních sportovních nebo kulturních akcích. 
Všem občanům Oznice a čtenářům zpravodaje přejí Oznič-
tí sportovci krásné Vánoce a Šťastný nový rok 2021.

Za TJ Oznice Jan Herber 



OZNICKÝ ZPRAVODAJ                    PROSINEC 202016

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
Pečovatelky: Jitka Táborská, Ludmila Stančíková, Danica 
Šebestová.
Provoz miniškolky Ozničánek byl zahájen 4.9.2017. Aktu-
álně probíhá druhá etapa dotačního programu, která trvá 
od 1.9.2019 do konce února 2022. Provozní doba zůstává 
beze změn – otevřeno je v pracovních dnech pravidelně 
od 6:30 do 16:00 hodin (po dohodě možno časy upravit). 
Zavřeno máme o víkendech a státních svátcích. V době 
epidemiologických opatření jsme byli v provozu celou dobu 
beze změn, bez omezení, bez karantény a doufáme, že i na-
dále to takto zvládneme. V období Vánočních svátků bude 
letos školka uzavřena od 21.12.2020 do 4.1.2021. Ve dnech 
školních prázdnin bude miniškolka v provozu bez přerušení 
stejně jako v předchozích letech.
V průběhu letos poněkud netypického školního roku děti 
tvořily drobné výrobky, chodili jsme často na vycházky 
po okolí a trávili jsme hodně času venku na zahradě. Užívali 
jsme si také naši novou venkovní učebnu, která byla realizo-
vána v loňském roce. Děti mají moc rády kreslení na venkovní 
tabule i hry ve vrbovém tunelu. Společně jsme zasázeli rostli-
ny do vyvýšených záhonů, pečovali o ně, sledovali, jak rostou 

a ochutnávali dobroty, které nám vyrostly. Přímo ve školce 
jsme našim dětem připravili malý karneval a také program 
ke dni dětí.

Bohužel letos jsme nemohli pozvat do školky námi oblíbené 
divadélko ani uspořádat společné programy ke Dni matek či 
ke Dni otců. S ohledem na aktuálně platná omezení jsme si 
užili společně s rodiči dětí alespoň posezení na zahradě, kdy 
jsme opekli špekáčky a tím jsme se rozloučili s dětmi, které 
u nás letos ukončily docházku. 
Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos spolupodíleli 
na zorganizování veřejných akcí naší obce, ikdyž jich letos bylo 
podstatně méně, než v letech předchozích. Ještě v závěru roku 
2019 to byl Vánoční jarmark, Dýňování, Pochod Broučků a Dra-
kiáda – takové akce se letos konat bohužel nemohly. V nezvyk-
lé situaci jsme zvládli o prázdninách alespoň jeden příměstský 
tábor a na jaře Dětský karneval. Na přelomu běžného školního 
roku srpen-září 2020 opět některé naše děti odešly do klasic-

OZNIČÁNEK

Jako nesportovce nás velmi překvapila i cena za naše 
skvělé umístění – vyhráli jsme bednu limonády. Proto jsme 
se rozhodli, že v příštím roce turnaj podpoříme 10 litry kva-
litní medoviny.
Naše hlavní činnost je ovšem včelařství.  Co vlastně dělá včelař ?
Včelař není jenom člověk, který vybírá med. Stejným dílem 
je i pečlivý a starostlivý ošetřovatel. Je to správce včelích 
příbytků, který dbá na to, aby úl zůstával v dobrém stavu, 
v suchu, čistotě a měl přísun čerstvého vzduchu. Neustále 
bedlivě kontroluje kondici včel a chování tak, aby mohl 
v případě problémů zasáhnout. Zatímco lékař vyšetřuje 
pacienta stetoskopem, včelař naslouchá zvukům v úlu.

Klidné a rytmické bzučení říká včelařovi, že je vše v po-
řádku. Přehnané a divoké bzučení signalizuje nedostatek 
potravy nebo nepřítomnost matky a ticho je známkou 
toho, že včelstvo uhynulo. Včely jsou svobodní tvorové. 
Nejde je zavřít v chlévě nebo ohradě. Přestože s člověkem 
žijí odnepaměti, jsou stále polodivoké a létají jenom tam, 
kam chtějí. Včelař se proto musí stále snažit, aby byly včely 
spokojeny s podmínkami, které jim vytváří.
Děkujeme obci Oznici a všem občanům za podporu naší čin-
nosti a přejeme do nového roku mnoho štěstí a pevné zdraví.

Bartoň R., předseda
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ZAJÍMAVOSTI
Naše spolky jsou 
zapojeny do projektu 
Valaši sa učija
Od září probíhají u myslivců, hasičů, včelařů a v Ozničánku 
zajímavé aktivity pro děti a mládež. Pracovníci s mládeží 
učí nejen děti o nových tématech, ale taky sami sebe. 
Zkoušejí neformální metody vzdělávání, spolupracují 
s odborníky. Na rok 2021 je pro děti připraveno plno 
zábavných vzdělávacích aktivit, určitě se mají na co těšit. 
Hlavním koordinátorem projektu je MAS Střední Vsetínsko. 
Projekt je realizovaný prostřednictvím výzvy z Operač-
ního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do projektu 

je zapojeno celkem 17 partnerů. Projekt je jedinečnou 
příležitostí pro podporu činnosti neziskových organizací 
na venkově, které často fungují jen díky nadšení a oběta-
vosti místních obyvatel. 

kých školek, ale jiné děti se k nám nově přidaly a tak je do naší 
miniškolky stále zapsáno bezmála 30 dětí. 

V letních měsících jsme byli požádáni o spolupráci při na-
točení reportáže o naší miniškolce. Samotné natáčení pro-
běhlo v září, byla to pro nás všechny zajímavá zkušenost. 
Přijeli profesionálové z reklamní agentury z Prahy i zá-
stupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí. Právě MPSV 
a jejich „Operační program Zaměstnanost“ jsou našimi do-
tačními podporovateli.  Podporují však i jiné dětské skupi-
ny a tak považujeme za čest, že právě naše miniškolka byla 
vybrána pro toto natáčení. Video je ke shlédnutí na adrese: 

https://www.esfcr.cz/pomahame-vykrocit-vpred.
Doufáme, že děti i rodiče budou i nadále u nás spokojeni! 

Ukončení školního roku 2019/2020 
v Ozničánku
V pátek 28. 8. odpoledne, proběhlo v Ozničánku zahradní 
posezení k ukončení školního roku 2019/2020. Paní vycho-
vatelky se rozloučily s dětmi, které z miniškolky vyrostly 
a přechází do klasických školek. Všechny děti si pak spolu 
s rodiči mohly opéct špekáčky, dát výborný dort, kávu, 
a další sladké a slané dobroty, které přinesly některé ma-
minky. Zbytek odpoledne se nesl v poklidném duchu, děti 
si hrály na průlezkách a rodiče mohli společně probrat, 
jaký ten uplynulý školní rok vlastně byl :-)
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„Některým pracovníkům v neziskových organizacích chybí 
například kompetence v oblasti organizace projektového 
vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních 
a sociálních kompetencí dětí a žáků. Chceme využit 
inspirativních metod týmového učení, rozvoje samostat-
nosti v rozhodování a praktické využití teoretických 
poznatků v praxi.“ sdělila hlavní manažerka projektu, Lucie 
Žabčíková. 

Re-use centrum obce 
Oznice
Obec Oznice v květnu 2020 odkoupila budovu bývalého 
obchodu Jednota na Oznici. V současné době se pro tyto 
prostory chystá projekt Re-use centrum obce Oznice, 
určený pro naše občany, který vznikne za finanční podpory 
z OPŽP (Operační program Životní prostředí). Předpoklá-
daná realizace projektu je rok 2021.

Cílem je vybudování centra pro snížení komunálního od-
padu. Použitelné a funkční předměty, které se vám zrovna 
nehodí, ale jiní by je ještě využili, se nemusejí stát odpa-
dem, ale mohou být dále využity. Místo do sběrného dvora 
je přivezete do Re-use centra, a noví zájemci si je mohou 
zakoupit za skutečně nízké ceny. V centru budou předměty 
roztříděny, oceněny a připraveny k prodeji. Noví majitelé 
tak mohou z druhé ruky pořídit například nábytek, nádobí, 
hračky, knihy či vybavení domácnosti.

Korona večeře
23. 6. - pořádala obec Jarcová a Oznice společnou večeři 
v pohostinství Na Oznici, pro všechny občany, kteří na jaře 
aktivně pomáhali při pandemii COVID-19. Večeře se zú-

častnilo 56 osob, přičemž se jednalo především o švadlen-
ky a dobrovolné hasiče. 

Stavba a oprava 
chodníku v obci Oznice
Ke konci září 2020 začaly první výkopové práce na projek-
tu „Stavba a oprava chodníku podél silnice III/05725 v obci 
Oznice - I. etapa. Tento projekt se nám povedl zrealizovat 
za finanční podpory ze SFDI (Státní fond dopravní infra-
struktury). Konkrétně se jedná o 400 m úsek v centru obce. 
Na konci listopadu 2020 jsou práce na opravě chodníku 
u konce, a ve stejném úseku je rovněž položen nový asfal-
tový povrch na místní komunikaci.
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2. a 3. října - Volby 
do zastupitelstev krajů

I přes nepříznivě se vyvíjející situaci kolem pandemie 
COVID-19 v naší republice je u nás v obci účast voličů 
nečekaně vysoká – 51%. Celkem tedy k volbám na Oznici 
dorazilo 199 občanů. Nejvíce hlasů získalo: ANO 2011 (47), 
KDU-ČSL (33), Česká pirátská strana (33), STAROSTOVÉ 
a NEZÁVISLÍ (30) a Občanská demokratická strana (30).

Sauna na Oznici
V průběhu října a prosince 2020 probíhaly přípravné 
a montážní práce na vybudování nové obecní fi nské 
sauny. Ta je umístěna v budově Multifunkčního centra 
na Oznici (vchod vedle školky) a bude plně k dispozici pro 
širokou veřejnost zřejmě od ledna 2021. Sauna je určena 
pro 4 osoby najednou, k ochlazení po saunování bude 
sloužit buď ochlazovací káď, nebo sprcha a samozřejmostí 
je i odpočinková zóna. Bližší informace a rezervační systém 
budou včas umístěny na webu obce Oznice.

Domácí hospic Devětsil
Ráda bych vám poskytla pár informací o domácím hospici 
Devětsil, který patří mezi služby poskytované Diakonií 
Vsetín a jehož jsem od července 2020 vedoucí lékařkou. 
Domácí hospic, je odborná zdravotní péče poskytovaná 
v domácím prostředí nemocným, kterým byla ukončena 
léčba ve chvíli, kdy již nepřinášela další naději na uzdra-
vení (např. onkologická, orgánové selhání, apod.). Často 
mluvíme o paliativní péči – ta obsahuje především léčbu 
bolesti, mírnění tělesných i duchovních strádání nemocné-
ho a ovlivnění dalších nepříjemných příznaků nemoci.  
Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující 
rodinu, která zajišťuje celodenní péči o svého příbuzné-
ho. Cílem je doprovodit nemocného i pečující k přípravě 
a přijetí smrti, ke které nevyléčitelné onemocnění ve svém 
terminálním stádiu směřuje. Tým domácího hospice 
tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, psycho-
log a duchovní. Svou službou se snaží respektovat přání 
a požadavky nemocného i jeho okolí. Službu doporučuje 
nejčastěji praktický lékař nebo specialista (např. onkolog) 
po ukončení léčby. 

Převzetím do domácího hospice poskytujeme nemoc-
nému léky podle aktuální potřeby, především na účinné 
tišení bolestí, formou tablet, náplastí či injekcí. Zajišťu-
jeme dostatečnou hydrataci a vyprazdňování. Pečujeme 
o nejrůznější uměle vytvořené vývody, permanentní 
cévky (katetry) a rány. Podle potřeby provádíme pleurální 
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punkce či punkce ascitu. Důležitou součástí péče o hospi-
cového pacienta je polohovací postel, kterou zapůjčujeme 
spolu s dalšími potřebnými pomůckami (např. odsávačku 
dýchacích cest či oxygenátor na podporu dýchání). Sociál-
ní pracovnice vyřizuje možné příspěvky … Pečující rodinu 
zaučujeme a podporujeme v jejich péči. Službu poskytu-
jeme v případě nutnosti kdykoliv, tedy 24 hod. denně 7 
dní v týdnu. Služba je hrazená z veřejného zdravotního 
pojištění. 
Nacházíme se v předvánočním období, kdy očekáváme 
oslavy narození malého dítěte – Božího Syna v Betlémě. 
V listopadu jsme prožívali „dušičky“ – vzpomínky a mod-
litby za naše zemřelé. Domácí hospic doprovází nemocné-
ho a jeho nejbližší okolí ke smrti – narození do věčnosti.  
Existuje dobrá smrt a lze se na ni připravit? Pokud věříme, 
že smrtí život nekončí, jen přechází na „druhou stranu ži-
vota“, potom už umírání nemusí být pro všechny jen těžké 
a bolestné, ale i plné naděje. Dobrou přípravou na smrt 
může být i to, že se učíme denně umírat svému sobectví 
a růst ve službě a lásce k bližním – přinese nám to svobo-
du a radost, které ve smrti pozemské dojdou své plnosti 
a které budeme prožívat jednou bez konce …
Věřím, že my lidé vyhnaní z ráje se smrtí do něho zpět 
navracíme … 
Přeji všem radostnou oslavu narození Božího dítěte a těm, 
kteří z tohoto světa tento rok odešli, radostné narození pro 
nebe. 
Všem vám pokojný a požehnaný nový rok. 
MUDr. Zdislava Tělupilová 
Kontakt na Domácí hospic Devětsil: telefon  737 266 974, 
e-mail  devetsil@diakonievsetin.cz

Seniorská obálka může 
pomoci i vám
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pořídil pro 
seniory takzvané seniorské obálky, které mohou po-
moci zachránit život.
Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci projektu Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR za spolupráce s integrova-
ným záchranným systémem Zlínského kraje pod záštitou 
Zlínského kraje a ministra zdravotnictví.
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 informo-
váni 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: https://www.youtu-
be.com/watch?v=PVuaHthyJhA
Kde získám plastovou obálku?
Plastová obálka je zdarma k dostání na obecním úřadě Oz-
nice, 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 poskytovate-
lů sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE – středisko ve Valaš-
ském Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Domova pro 
seniory Valašské Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí).
Kdo mi pomůže s vyplňováním I.C.E. karty?
V nouzi vám pomůže jen správně vyplněná I.C.E. karta. Pečli-
vě 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 úřa-
du 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, Domo-
va 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.

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



Umístění I.C.E. karty vložené do plastové obálky s magnetic-
kým páskem na lednici v domácnosti.

Kde najdu novou I.C.E. kartu, když ji budu potřebovat 
aktualizovat?
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/
V případě, že nemáte možnost tisku, vytisknou vám ji 
na požádání na vašem obecním úřadě.

Projekty plánované 
a připravené pro 
realizaci na rok 
2021  
• Výstavba chodníku úsek II. 
• Rekonstrukce budovy bývalé Jednoty – Re-use centrum
• Spolky obce – zvyšování kvality neformálního vzdělávání 
• Vybudování elektronické úřední desky
• Rekonstrukce zpevněných ploch před obecním úřadem
• Pořízení nového traktoru
• Vybudování sauny 
• Oprava místních komunikací

Plány do budoucna 
• Bývalá budova školky – vypracování projektu na bytový 

dům – příprava projektu
• Rekonstrukce WC v obecním sále – podaná žádost
• Vypracování studie na výstavbu účelového hřiště pro 

hasičský sport
• Výstavba osvětlení na multifunkčním hřišti

• Vybudování posilujícího vodního zdroje – příprava pro-
jektu

• Vybudování místního hřbitova – chybí pozemek
• Vybudování vodních ploch – chybí pozemek
• Vybudování autobusové zastávky na dolním konci – pře-

pracování projektu 
• Odpadní vody – vyřešit nakládání s odpadními vodami
• Koupě lesních pozemků
• Vybudování naučné stezky s přírodními vodními tůněmi 
• Zlepšit efektivitu a využití odpadového hospodářství -  

vyzkoušet zkušební provoz svozu směsného domovního 
odpadu „ zaplať za to, co vyhodíš „

U všech projektů jsme závislí na jiných finančních zdro-
jích, 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.

Zimní údržba
Vážení občané, na některých úsecích komunikací si přejete, 
abychom neprováděli zimní údržbu, proto Vás žádáme, 
abyste včas toto nahlásili na obec, aby nedošlo ke zbyteč-
ným 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 ne-
bezpečí nehody. Traktor s radlicí má potom velké problémy 
s průjezdem. Vozidlo musíte zaparkovat na taková místa, 
aby nebránila průjezdnosti údržby.

Děkujeme za pochopení.
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OŘEZ STROMŮ 
A KEŘŮ V OBCI
Žádáme občany, aby si ořezali 

větve (i u ovocných stromů) za-
sahující 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 mož-
nost si ořez udělat sami, rádi Vám 

pomůžeme. Pokud nevíte kam 
s uřezanou dřevinou, rádi Vám ji 

naštěpkujeme.

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

VÁŠ VETERINÁŘ 
DO DOMU 

MVDr. Lenka Petrželová
Oznice 117

Návštěvy po domluvě na telefonu 

Tel: 731-149-689
KOMPLETNÍ PREVENTIVNÍ A LÉ-
ČEBNÁ VETERINÁRNÍ ČINNOST 

PRO VAŠE ZVÍŘÁTKA

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.



Vážení občané,
dostává se Vám do rukou zpravodaj (ročenka) za téměř uplynulý rok 2020.

V letošním obzvláště náročném roce díky celosvětově vzniklé epidemiologické situaci (způsobené pandemií COVID-19) 
si vážíme všech, a hlavně děkujeme všem, kteří nás podporují a aktivně pomáhají řešit všední i nevšední starosti, se 

kterými se den co den potýkáme. I přes nestandardní průběh letošního roku si myslíme, že jde vidět za námi kus dobře 
odvedené práce, která by bez Vaší podpory nikdy nebyla uskutečněna. 

Díky tomu si snad můžeme říci: 
„ Jsme hrdí, že jsme občané obce Oznice.“ a víme, že: „Společně to zvládneme!“

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 aktuální novinky a informace. 
Rovněž nás najdete na Facebooku jako Oznice.

Při poruchách veřejného osvětlení, nebo obecního rozhlasu, Vás žádáme o nahlášení na OÚ Oznice, Tel.: 571 453 260.
Na závěr: případné další připomínky, dotazy, náměty, či návrhy můžete poslat na e-mail: obec@oznice.cz,  

nebo přijít osobně na OÚ Oznice.

Děkujeme za podporu
starosta, a kolektiv zaměstnanců a zastupitelů obce Oznice



Redaktoři zpravodaje:
Redaktoři zpravodaje: zaměstnanci obecního úřadu a předsedové místních spolků. 

OZNICKÝ
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ROZPIS ODVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO  
ODPADU A TŘÍDĚNÉHO ODPADU  

V ROCE 2021
O případných změnách termínů budete včas informování.

Měsíc odvozu Den odvozu směsného 
komunálního odpadu

Den odvozu 
tříděného odpadu  

(plast, papír, tetrapak)

Leden 12. 26. 29.
Únor 9. 23. 26.
Březen 9. 23. 26.
Duben 6. 20. 30.
Květen 4. 18. 28.
Červen 1. 15. 29. 25.
Červenec 13. 27. 30.
Srpen 10. 24. 27.
Září 7. 21. 24.
Říjen 5. 19. 29.
Listopad 2. 16. 30. 26.
Prosinec 14. 28. 30.

Popelnici vždy nachystejte k cestě tak, aby obsluha poznala, že ji má vyvézt.  
Pytle na tříděný odpad umisťujte stejně.

Směsný komunální odpad je zbytková část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech využitelných složek 
komunálního odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů, kovů, jedlých olejů, objemného odpadu, nebezpečného 
odpadu a biologického odpadu rostlinného původu). 
Co patří do směsného komunálního odpadu: smetí, odpady z kuchyně, alobal, CD, celofán, fotografie a filmový materi-
ál, vinyl, houbičky a žínky, juta, porcelán, silonky, silon, tampony, teflon, tapety, vata, papírové kapesníky a utěrky, plato od 
vajíček, prázdné deodoranty ve sprejích, krabičky od cigaret, obyčejné žárovky, uhelný popel (dřevěný patří do komposté-
ru).  Patří sem i textil, hračky kabelky aj. ve špatném stavu – v dobrém stavu patří do kontejneru na textil. 
Sáčky od chipsů a sladkostí, tuby od zubních past a krémů PATŘÍ do PLASTU!!!
Co se týče kosmetických přípravků, tak ty se mnohdy skládají např. z plastového víčka a skleněné 
lahvičky…takže víčko do plastů, lahvičku do skla atd.



Termíny v roce 2021 
29. 1. / 12. 3. / 23. 4. / 4. 6. / 16. 7./ 
27. 8. / 8. 10. / 19. 11. / 17. 12.

Termíny dle dohody  
Tel.: 605 895 808

Kadeřnictví  
na Oznici

Kosmetika  
na Oznici

Tel.: pí. Kubjátová  605 039 628


