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NOVÉ ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ 
NA OZNICI

Odpadové hospodářství 
v naší obci
Kvůli neustálému zvyšování cen za likvidaci odpadu, stavu 
životního prostředí a tlaku Evropské unie, která chce v roce 
2035 zakázat skládky, musí obec buď razantně zvýšit po-
platek za svoz směsného komunálního odpadu (mimocho-
dem, současné částky za osobu se nezměnily od r. 2008) 
nebo přejít na moderní a spravedlivý systém CO VYHODÍŠ 
- ZAPLATÍŠ. Oznice půjde tou druhou cestou.
Od nového roku tedy budete platit základní poplatek 
za svoz komunálního odpadu 192 Kč/osoba/rok, který již 
čítá vývoz 2 ks popelnic (120 l). Každý další vývoz popelni-
ce bude činit 96 Kč. Pozor! Tuto částku zaplatíte i za polo-
prázdnou popelnici, takže byste ji ve svém vlastním zájmu 
měli nachystat k vývozu naplněnou. 
Takže netřídění odpadu se nevyplatí! Kdo bude třídit 
odpad, a bude ho třídit dobře, může dovézt popelnici 
k vývozu jen jednou za čas...
Jde tedy o spravedlivé placení za svůj odpad, dojde ke sní-
žení směsného komunálního odpadu, zvýšení tříděného 
odpadu a snížení četnosti svozů (např. co 3 týdny). 
Podmínky svozu: nalepený QR kód na černé plastové 120 l 
popelnici s kolečky, řízení se pokyny nové vyhlášky OZV 
obce Oznice č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci, a popelnice jasně 
a zřetelně přistavená na místo vývozu.
Upozorňujeme, že díky této změně, v roce 2022 nebudete 

platit žádné poplatky za odpad.
Příští platba proběhne tedy až v roce 2023, dle četnosti 
vývozů v roce 2022. Dle vyhlášky obce pak bude nutné 
úhradu provést nejpozději do 31. 7. 2023.
Co nepatří do nádoby na směsný komunální odpad:
plast, papír, kov, sklo, bioodpad, tetrapak, textil, nebez-
pečný odpad, velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče, 
použitý olej, stavební odpad, uhynulá zvířata a dřevěný 
popel.

Vážení občané, 
pokud se stane, že některý z kontejnerů 
na tříděný odpad v obci je již plný, ne-
nechávejte odpad ležet pohozený vedle, 
ale využijte prosím kontejnery na jiných 
stanovištích v obci. Volně odložený 
odpad rozmokne, nebo jej rozfouká vítr, 
a zbytečně nám pak znečišťuje okolí.

Svoz komunáního odpadu
V obci probíhá co 14 dní, vždy v úterý (pokud není např. 
státní svátek). Nádoby na odpad (popelnice) vždy 
nachystejte tak, aby obsluha poznala, že je potřeba ji vy-
vézt.  Prakticky to znamená, dovézt popelnici co nejblíže 
k silnici. Pokud tak neučiníte, nebudeme zastavovat. 
Děkujeme za pochopení, šetříte tím naše síly a čas.

Poplatky
Poplatek za domovní odpad na rok 2022 (splatný jedno-
rázově v roce 2023) je: základní poplatek na osobu 192 Kč/
rok (obsahuje platbu za 2 vývozy nádoby na SKO), a každý 
další vývoz 1 ks popelnice (120 l) 96 Kč. 
Poplatek za psa na rok 2022 (splatný jednorázově) je: 50 Kč 
– jeden pes, 75 Kč - druhý a každý další pes téhož držitele.

Poplatek za vodné na rok 2022 je: 23 Kč – za 1 m3.
Poplatek za psa můžete uhradit bank. převodem na č.ú.: 
1770472359/0800, v.s.: číslo popisné nemovitosti, nebo 
přímo v kanceláři obecního úřadu, nejpozději do 31. čer-
vence 2022. Úhradu vodného proveďte po odečtu stavu 
vodoměru (listopad 2022) v kanceláři OÚ, nebo rovněž 
na č.ú.: 1770472359/0800, v.s.: číslo popisné nemovitosti.

Re-use centrum na Oznici
Re-use centrum je místo, kam můžete odevzdat nepotřeb-
né, ale ještě zachovalé věci. Pokud máte doma nějakou 
takovou věc, která Vám již jen zabírá místo, přineste ji 
do centra a my ji nabídneme dále. Věříme, že takto snížíme 
množství odpadu, které by jinak skončilo na skládce.
Donést můžete: malý nábytek, funkční elektrospotřebiče, 
kuchyňské nádobí a jiné, sportovní potřeby, nářadí, hračky, 
hudební nástroje, obrazy, dekorace, dětské zboží, a další.
Na oplátku si můžete za symbolický poplatek odnést něco, 
co zase potřebujete vy.

Aktuální nabídka Re-use centra na Oznici je k vidění 
na stránkách obce www.oznice.cz v sekci Re-use centrum.
Kontakt: tel. 571 453 260, 725 016 029, obec@oznice.cz
Děkujeme, že věci bezhlavě nevyhazujete a dáváte odpa-
du druhou šanci.

Klec na drobné elektrospotřebiče
Na sběrném místě pod Re-use centrem na Oznici, je umís-
těna klec na sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů.
Do sběrné klece patří pouze malé spotřebiče do 50 cm, 
např. mobilní telefony, IT zařízení, hobby nářadí, drobné 
kuchyňské spotřebiče, elektronické hračky, kalkulačky, 
rádia, přehrávače, sluchátka, fotoaparáty , videokamery, el. 
hudební nástroje, …) Naopak elektrospotřebiče větších 
rozměrů zde NEVHAZUJTE !!! (např. televizory, monitory, 
ledničky, pračky, myčky, …) Děkujeme, že třídíte.

Sběrný dvůr Bystřička 
Od 1. ledna 2020 mají občané obce 
Oznice možnost využít sběrný dvůr 
v obci Bystřička. Obec Oznice nyní 
organizuje pouze individuální sběr 
železa nebo elektroodpadu.

"O keramickou popelnici"
Již 15. ročník slavnostního ceremoniálu "O keramickou 
popelnici", se opět konal v prostorách zámku v Bystřici pod 
Hostýnem. Sešli se zde zástupci všech obcí, které v loň-
ském roce nejlépe třídily odpad ve Zlínském kraji. Obec 
Oznice se letos tedy umístila na skvělém 2. místě v katego-
rii obcí do 500 obyvatel. A kromě drobných věcných darů 
obdržela také motivační příspěvek ve výši 20.000 Kč. Vloni 
třetí, letos druzí, věříme, že příští rok konečně získáme to 
vytoužené první místo.
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23. 5. - Mše svatá na Oznici
V neděli proběhla již tradiční Svatodušní mše na Oznici 
pod lípami U Mrnuštíků. I přes velkou nepřízeň počasí se 
zde letos sešlo kolem 150 věřících. Po ukončení bohosluž-
by se jako vždy podávala smažená vajíčka.

5. - 6. června – stezka „Se skřítky za pokladem“
O víkendu byla dětem na Oznici k dispozici samoobslužná 
outdoorová stezka „Se skřítky za pokladem“ (jako náhra-
da za zrušený Dětský den). Stezka vedla od "hasičského 
hřiště" směrem na Švábův kopec a Cimbál, měla celkem 10 
stanovišť, kde děti luštily správné odpovědi, a na konci je 
čekala truhla s pokladem skřítků. Ten kdo správně rozluštil 
tajenku, si mohl z truhly vybrat svou odměnu.

6. 6. - byl plánovaný Dětský den na Oznici 
Bohužel z důvodu nedostatečného rozvolnění dle nařízení 
vlády ČR, jsme nebyli schopni splnit podmínky pro konání 
této akce. I když nám to bylo velice líto, Dětský den na Oz-
nici se letos zrušil bez náhrady termínu…:-(

28. 6. – oplocení kolem pohostinství
Obec Oznice po úpěnlivých prosbách od místních rodičů 
a prarodičů, nechala postavit dřevěný plot kolem pohostinství 
Na Oznici, aby byla zajištěna především vyšší bezpečnost 
pohybu malých dětí na letní zahrádce. Věříme, že si již teď 
budete moci v klidu posedět u pohoštění, bez obav o své děti.

3. 7.  – „O pohár starosty obce Oznice“
TJ Oznice a obec Oznice pořádali � orbalový noční turnaj 
,,O pohár starosty obce Oznice". I přes deštivé počasí se 
sešlo 5 družstev místních spolků a jejich fanoušci. Po ur-
putných bojích nakonec zvítězilo družstvo starších hasičů. 
Na druhém místě skončili mladší hasiči. Třetí místo obsa-
dili myslivci, čtvrté místo sportovci a páté místo zůstalo 
na včelaře. Jsme rádi, že se tentokrát nikdo nezranil. Všem 
děkujeme za účast a už se těšíme na další ročník.

1. - 13. 1. - Tříkrálová sbírka
I tuto akci poznamenala situace kolem COVID-19. Z bez-
pečnostních důvodů proto letos koledníci nechodili 
do domácností. Své � nanční dary tak lidé mohli posílat 
buď elektronickou cestou, nebo vložit do kasiček, které 
byly umístěny na sběrných místech. Na Oznici se tak letos 
do kasiček vybrala částka 6.290 Kč. Kolik se vybralo elek-
tronickou cestou nevíme. I tak za všechny dary děkujeme.

1. - 5. 4. – naučná stezka „Tajemství Velikonoc“
V týdnu těsně před Velikonoci, byla na Oznici připrave-
na naučná outdoorová stezka pro menší i větší děti. Jak 
už samotný název napovídá, celá stezka byla věnována 
velikonoční tématice. Účastníci se tak mohli seznámit 
s nejvýznamnějšími dny a symboly velikonočního obdo-
bí. Děti spolu s rodiči, si tak mohli projít 14 stanovišť, kde 
na každém museli správně odpovědět na danou otázku, 
či úkol. Na konci stezky pak čekalo každého malého 
účastníka překvapení v podobě sladkosti.

29. 3. – 5. 4. - Vyzdobme si Oznici 
V neveselé „době kovidové“ jsme chtěli vnést do naší 
obce alespoň částečně ducha Velikonoc. A tak se občané 
mohli zapojit do výzvy, kdy si před dům, na okno či branku 

umístili velikonoční výzdobu. A každé dítě do 14 let, které 
se zúčastnilo, potom našlo přede dveřmi, od obce Oznice, 
velikonoční balíček se zajíčkem. A tak jsme i na jaře doká-
zali opět „rozzářit Oznici“.

7. 5. – příprava hřiště SDH
Obec Oznice ve spolupráci s SDH Oznice, po zimní přestáv-
ce, nachystala překážky na hasičském hřišti, a tím zahájila 
letošní hasičskou sportovní sezónu.

7. 5. – Májka na Oznici
Obec Oznice spolu s SDH Oznice i letos postavila tradiční 
„májku“ na školkové zahradě. Její pokácení bylo v plánu 
na začátku června, ale díky nejisté covidové situaci, bylo 
veřejné kácení zrušeno.

KULTURA NA OZNICI
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23. - 27. 8. - letní kemp SDH na Oznici
I přes nepřízeň počasí se 15 účastníků určitě nenudilo. 
Velké poděkování patří obci Oznici za prostory a zajištění 
stravy a také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 
které akci za� nancovalo.

25. 9. – Vrakfest
Závod starých vraků, kde není nouze o vzájemné kolize, 
a na promáčkliny se nehledí. V této show zanechala sto-
pu i naše obec a to v podobě místních nadšenců Reného 
Skýpaly a Petra Hrabovského. Při druhé rozjížďce se všem 
zatajil dech. Po úvodním skoku naše Felicie skončila na stře-
še. Chvíle strachu vystřídala úleva, když se René vysoukal 
z vozu a oslavným gestem dal najevo, že je v pořádku. 
Finálová jízda byla taky hodně zajímavá, a i když to chvílema 
vypadalo, že by se Petr mohl dostat do vedení, tak nako-
nec s přehledem uhájil druhou příčku. A to je velký úspěch 
v konkurenci více než 50 aut. Velká gratulace!!

13. 10. – DOD v pohostinství Na Oznici
Ve středu byl po znovuotevření pohostinství pro občany 
pořádán Den otevřených dveří. Občané a hosté se mohli 
přijít podívat na nově zrekonstruované sociální zázemí 
a jako pohoštění bylo prvních 100 piv a raut zdarma. Po-
hostinství tak opět funguje na 100%.

15. 10. – Drakiáda na Oznici
V páteční odpoledne se nejen oznické děti s rodiči vydali 
pouštět draky na kopec „U Mrnuštíků“. Počasí sice přálo pou-
štění draků - bylo větrno, ale také pěkně chladno, takže celá 
akce měla rychlé spády.  Jako odměna za draka v povětří byl 
pro všechny děti přichystán bublifuk a sladkosti.

25. 10. – Veselé dýňování
Vzhledem k tomu, že nám přálo počasí, vyřezávání hallo-
weenských dýní bylo letos na čerstvém vzduchu na terase 
místní mini školky. Svou veselou nebo strašidelnou dýni si 
nakonec přišlo vyřezat přes 20 dětí.

12.-16. 7. – 1. letní kemp na Oznici
ZOO Zlín, cyklovýlet Karlovice – Oznice, hrad Hukvaldy, 
krytý bazén Valašské Meziříčí, myslivecká chata Mikulůvka.
Letní kempy na Oznici byly zrealizovány za � nanční pod-
pory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

23. července – Svatojánská noc
V pátek na Oznici proběhla kulturní akce s názvem "Svato-
jánská noc". Nechybělo výborné jídlo, dobré pití, skákací 
hrad, taneční hudba a zábava až do ranních hodin. Velké 
poděkování patří místním včelařům, kteří dokázali tuto 
akci zorganizovat na velmi vysoké úrovni.

26. – 30. 7. – 2. letní kemp na Oznici
Oznice – partyzánský bunkr, hrad Helfštýn, cyklovýlet, kry-
tý bazén Valašské Meziříčí, myslivecká chata Mikulůvka.

2. – 6. 8. – 3. letní kemp na Oznici
ZOO Olomouc, cyklovýlet Lipník n/B. – Oznice, Živá voda 
Modrá, krytý bazén Valašské Meziříčí, myslivecká chata 
Mikulůvka.

14. 8. – Oznický kopec
V létě 14. srpna uspořádalo sdh Oznický kopec. Od rána 
do odpoledne patřilo hasičské hřiště dětem a mládeži, kte-
ří závodili v běhu na 60 metrů s překážkami.  Ve večerních 
hodinách začala pro všechny diskotéka. Počasí vyšlo a lidé 
se při dobrém jídle a pití výborně bavili. Děti před setmě-
ním mohly využít velkou atrakci – horkovzdušný balón, 
za který děkujeme Jirkovi Částečkovi.  Zpestření celého 
večera byla soutěžní disciplína – pivní štafeta. Tříčlenné 
družstva zde soutěžily  v rychlosti pití piva a orientačním 
běhu o hodnotné ceny. Děkujeme všem za účast a rovněž 
děkujeme všem za pomoc při zvládnutí náročného dne.

16. – 20. 8. – 4. letní kemp na Oznici
Výšlap Oznice, cyklovýlet Sv, Hostýn – Oznice, krytý bazén 
Valašské Meziříčí, hrad Vranov, hrad Bítov.
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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:
Tel.: do obchodu – 571 410 382
Tel.: na paní prodavačku - 736 649 721 (Radka Drdová)

Pohostinství 
Na Oznici
Rádi Vám uspořádáme oslavu či svat-

bu, 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. 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).

27. 10. – Slavnostní otevření Re-use centra na Oznici
V podvečer, starosta se zastupiteli a občany obce o� ciál-
ně otevřeli místo pro opětovné využití věcí, které mohou 
posloužit, nebo třeba jen udělat radost ještě i jiným lidem. 
A neskončí tak předčasně na skládce.

28. 10. – uctění památky na státní svátek
Myslivecký kroužek Dlúhá Hůra uctil památku Dne vzniku 
samostatného československého státu, a položil věnec 
u pomníku T. G. Masaryka.

29. 10. – divadelní vystoupení Don Quijot de la Ancha
V pátek od 19 hodin v obecním sále se konalo představení 
Don Quijote de la Anch, které mělo na Oznici veliký úspěch!      
(režie Bolek Polívka). 
Nejenže brněnští herci rozesmáli svým netradičním podá-
ním této klasické hry celý sál, ale spoustu diváků zapojili 

do samotného představení. Ozničané se tak rázem ocitli 
v roli prezidenta, smíška, Vinnetoua, Dulcinei, fotografa, 
paní Jacksonové, alkoholika a spousta dalších.      Věříme, že 
všech 70 platících návštěvníků, bylo nadmíru spokojeno.

3. 11. – veřejná debata – urnový háj na Oznici
Ve středu se konala veřejná debata s odborníky o urnovém 
háji v naší obci. Je nutno upozornit, že to byla první debata 
z vícero debat a projednávání. Vybudování urnového háje je 
dlouhodobá záležitost, jelikož se jedná o dílo na desítky až 
stovky let dopředu. Ještě Vám nemůžeme ukázat obrázek, jak 
by urnový háj (tedy jen a pouze urny s popelem) na Oznici 
vypadal, ale určitě nepůjde o klasický hřbitov, kde je hrob 
vedle hrobu, úzké uličky a nedostatek soukromí. Půjde o pro-
storný vzdušný park či zahradu se stromy a keři v jednotném 
architektonickém stylu, zakomponovaný do přírody a krajiny, 
vzhledem k umístění (obecní sad nad Michalem Šebestou) 
plný slunce a vůní z blízkého lesa. Svahovitý terén umožní 
vybudovat vodní kaskádu, která bude i zásobárnou vody 
k zalévání. V plánu je i malá kaplička. Každá obec si zaslouží 
mít vlastní hřbitov. Největší výhodou je určitě docházková 
vzdálenost a možnost pobýt a spočinout na dobře známém 
místě.

5. 11. – Pochod broučků s lampiony
V páteční podvečer proběhla na Oznici akce s názvem 

SLUŽBY NA OZNICI

"Pochod broučků s lampiony“. Zřejmě i díky bezvadnému 
počasí, byla letos opravdu velká účast. Děti po cestě plnily 
různé úkoly a nakonec předaly "Pánovi lesa" klíč, kterým se 
na zimu zamyká les. Vrcholem pochodu byl pak překrásný 
ohňostroj. A kdo měl hlad, mohl si opéct špekáček  

10. 11. – veřejné setkání občanů se starostou a zastupiteli

Od 1.1.2022 najíždí obec Oznice na nový systém odpadového 
hospodářství "co vyhodíš - zaplatíš", o kterém se ve středu 
na veřejném setkání občanů se starostou a zastupiteli vedla 
v místním sále diskuze. Občané se dozvěděli roční � nanční 
náklady obce za odpadové hospodářství, vykázané roční 
počty tun odpadu a detailní informace o novém systému. 



OZNICKÝ ZPRAVODAJ                    PROSINEC 2021 OZNICKÝ ZPRAVODAJ                    PROSINEC 2021 1110

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 � nanční podporou EU
Provoz miniškolky Ozničánek byl zahájen 4.9.2017. Aktuálně 
probíhá druhá etapa dotačního programu, která potrvá 
od 1.9.2019 do konce února 2022. Podle předběžných infor-
mací bychom i potom měli pokračovat v provozu. Předpo-
kládáme, že změna způsobu dotačního � nancování bude 
pro děti a rodiče znamenat v praxi změny minimální. Podle 
aktuální situace budeme rodiče postupně informovat.

Provozní doba zůstává stejná – otevřeno je v pracovních 
dnech pravidelně od 6:30 do 16:00 hodin (po dohodě 
možno časy upravit). Zavřeno máme o víkendech a stát-
ních svátcích. V době přetrvávajících epidemiologických 
opatření jsme byli nuceni uzavřít naši školku dle nařízení 

vlády a to ve dnech 1.3. – 10.5.2021. Ve zbývajících dnech 
jsme byli v provozu beze změn či omezení. Karantény se 
nám naštěstí vyhýbaly a doufáme, že to i nadále dobře 
zvládneme. V období Vánočních svátků bude letos školka 
uzavřena od 23.12.2021 do 2.1.2022. Ve dnech školních 
prázdnin bude miniškolka v provozu bez přerušení stejně 
jako v předchozích letech.
Na začátku roku 2021 odešla do důchodu teta Ludmila 
Stančíková a místo ní nastoupila nová teta Hana Žarloková 
z Brňova. Děti ji mají rády a tak budeme doufat, že teta 
s námi zůstane i po únoru 2022.

Bez ohledu na komplikovanou situaci děti ve školce stejně 
jako v předchozích letech tvořily drobné výrobky, chodili 
jsme často na vycházky za zvířátky v okolí nebo na velké 
sportovní hřiště a trávili jsme hodně času venku na školko-
vé zahradě. Naše školka se zapojila do programu „Valaši sa 
učíja“. V praxi to znamenalo, že jsme s dětmi byli na exkurzi 
v místní keramické dílně a děti si potom nabarvily kera-
mické � gurky, které jsme tam dostali. Druhé téma bylo 
o ovečkách – děti navštívily místního chovatele, který jim 
ovečky ukázal a povídal jim o nich, ve školce jsme potom 
s dětmi prohlíželi výrobky z ovčí vlny a vyčiněné kožešiny. 
Třetí téma bylo o vrbovém proutí – s dětmi jsme se byli 
podívat, jak se proutí připravuje, jak z něj potom vznikne 
košík. Děti si mohly samy vyzkoušet, jak se z proutí uplete 
velikonoční pomlázka. Ve školce jsme potom měli z men-

Kontakt:
Tel.: do pohostinství Na Oznici - 571 410 382
Tel.: pro objednávky - 571 453 260, 
Miroslava Potěšilová – 724 448 262
e-mail: obec@oznice.cz
Otevírací doba
Pondělí Zavřeno
Úterý Zavřeno
Středa 15:00 – 21:00
Čtvrtek 15:00 – 21:00
Pátek 15:00 – 23:00
Sobota 14:00 – 23:00
Neděle 14:00 – 20:00

Ke konci roku v pohostinství proběhlo několik akcí pro hos-
ty pod záštitou pivovaru Radegast.
- Oslavu dne Svatého Martina jsme pojali trochu jinak, a zá-

kazníkům nabídli chléb s výbornou paštikou, či masem.
- V měsíci listopadu pak probíhala akce za 2 piva stírací 

los, kdy hlavní cenou byl voucher za 500 Kč od pivovaru 
Radegast.

- Od 1. prosince probíhá akce „Vánoční nadílka“, kdy pravi-
delní zákazníci pohostinství soutěží o zajímavé pivní ceny.

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, který po vyplnění při-
hlášky obdrží čtenářský průkaz. Děti do patnácti let se stanou 
čtenáři na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Služby
- pokud jste nemocní nebo Vám jiná zdravotní indispozice neu-

možňuje si přijít vybrat knihy do knihovny, stačí zavolat a paní 
knihovnice Vám dle Vašeho výběru doručí knihy až domů; 

- v knihovně je umístěn počítač s internetem pro veřejnost;
- také si můžete půjčit domů deskové hry.

Knihobudka 
Obec Oznice nechala vyrobit pro své občany originální dře-
věnou „knihobudku“. Knihobudka stojí naproti pohostinství 
Na Oznici, a slouží všem, kteří mají vztah ke knížkám a rádi 
čtou. Pravidla využívání knihobudky jsou jednoduchá:
- knihu si může kdokoliv a kdykoliv půjčit, přečíst a opět vrátit;
- pokud si knihu budete chtít nechat, přinesete za ni jinou;
- pokud máte doma knihu, kterou již nepotřebujete, věnuj-

te ji do knihobudky.
Do knihobudky se ovšem nevrací knihy, zapůjčené v obec-
ní knihovně!

Tato otevírací doba je 
platná v případě běžné-
ho provozu. Skutečná 
otevírací doba je v sou-
časnosti dle nařízení 
vlády a ministerstva ČR.
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na pěti soutěžích a Oznice B skončila na celkovém 6. místě, 
kdy především v disciplíně Požární útok toto družstvo po-
tvrdilo, že patří mezi nejlepší v okrese. Na základě výsledků 
okresní ligy jsme reprezentovali okres Vsetín na soutěži 
o Pohár ředitele HZS Zlínského kraje. Bohužel po slibném 2. 
místě našich starších žáků ve štafetě dvojic se nám nevydařil 
ani jeden útok a stupně vítězů nám zůstaly vzdálené. 

Další oblastí, které se intenzivně věnujeme jsou soutěže 
v Běhu na 60 m s překážkami, V letošní sezóně jsme se 
zúčastnili dvou seriálů a to TZB TECHNIC s.r.o CUPu v běhu 
na 60 m překážek OSH Vsetín a Českého halového pohárů 
a populární soutěže Šumperský soptík. V těchto soutěžích 
jsme dosáhli spoustu úspěchů. V našem okresním pohá-
ru v TOP pětkách se naši svěřenci neztratili ani v jediné 
kategorii, ve které jsme startovali. V minipřípravce vybojo-
vala bronz Klárka Šebestová před čtvrtým Danem Hašlem 
a pátým Štěpánem Šimčíkem. V přípravce stříbro vybojoval 
Tom Skýpala, čtvrté místo Toník Janírek. V mladších žácích 
se prvním vícemistrem okresu stal Josef Sousedík a čtvrtý 
skončil Honza Janírek. Ve starších žákyních celkové druhé 
místo poháru vybojovala Amálka Sousedíková a celkově 
čtvrtým starším žákem se stal Radek Skýpala. 
V Českém halovém poháru jsme se zúčastnili všech čtyř sou-
těží. Zde jsme nedosáhli na stupně vítězů, ale v celkovém 
hodnocení poháru se naši zástupci neztratili. V bodované 
TOP 50 v mladších žáků Honza Janírek skončil na krásném 
13. místě, Josef Sousedík na 31. místě a Tomáš Skýpala 
na 44. místě z celkového počtu 252 účastníků. Ve starších 
holkách Amálie Sousedíková vybojovala celkové 39. místo 
z celkových 262 účastnic a ve starších klucích se dvanáctým 
místem prezentoval Radek Skýpala a čtyřicátým prvním 
Matěj Konvičný  z celkového počtu 203 chlapeckých účast-
níků. Samostatnou kapitolou našeho šedesátkování byla 
soutěž Šumperský soptík 2021. První do bojů na této soutěži 
vstoupili kluci v kategorii do 8 let přípravka. Už první kolo 
napovídalo, že se nejmladší svěřenci SDH Oznice neztratí. 

Po doběhnutí � nálové třicítky jsme se radovali z vítězství 
Lukáška Mrliny, stříbra Toníka Hrušky, jedenáctého, třinácté-
ho a čtrnáctého místa Štěpy Šimčíka, Kuby Golíka a Daniela 
Hašla. Po přípravce přišli na řadu mladší kluci, kde se nejlépe 
s tratí vypořádal celkově třetí Josef Sousedík, Přema Kříž 
vybojoval 17. místo a Toník Janírek 21. místo. Svými výkony 
si přípravkáři a mladší žáci vysoutěžili pohárem oceněné 4. 
místo mezi družstvy. Ve starších žákyních se nejlépe závod 
vydařil celkově páté Amálii Sousedíkové a v klucích se ve � -
nálové třicítce svým 24. místem prezentoval Rostislav Zimek. 
Ve výsledku se tedy v šedesátkách jednalo o velmi úspěšný 
ročník, kdy i ostatní ozničtí zástupci se prezentovali krásnými 
výkony při zlepšení svých osobních rekordů.
Poslední soutěžní kapitolou našeho mládežnického snažení 
byla sobota 25. září, kdy po dlouhých devíti letech se na Ozni-
ci vrátil Závod požárnické všestrannosti OSH Vsetín.. Nejprve 
se na trať vydalo 34 hlídek mladších žáků. Mimo běhu v ná-
ročném terénu oznických kopců čekalo na závodníky šest sta-
novišť. Střelba ze vzduchovky, uzlování, překonání překážky 
po vodorovném laně, požární ochrana, základy první pomoci 
a základy topogra� e. Každá chyba na těchto stanovištích zna-
mená připočtení trestných minut k výslednému času na trati. 
Nejlépe si na trati počínala hlídka mladších žáků Oznice D, 
která vybojovala celkové 3. místo, nováčkovské hlídky Oznice 
C, Oznice B a Oznice A skončily na 26., 32. a 34. místě. Starší 
žáci postavili do závodu dvě hlídky, kdy Oznice A zvítězila 
a Oznice B skončila na 12. místě.

Činnost SDH Oznice není jen o soutěžení, ale snažíme se 
dětem vyplnit volný čas i jinými aktivitami, kdy mladší žáci 
v měsíci srpnu absolvovali tábor plný aktivit, kdy v rámci 
tábora zavítali do ZOO v Ostravě a jeskyň v Teplicích nad 
Bečvou, kdy nechyběla ani správná přespávačka. Starší žáci  
poslední týden prázdnin zažili týden plný her v rámci Letní-
ho kempu pořádaného našim SDH.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří jsou v naší 
činnosti nápomocni. Ať už � nanční, kterou nám v letošním 
roce poskytli naši dlouholetí sponzoři � rma Kayaku Safety 

ších kousků proutí vyrobenou jednoduchou stavebnici. 
Za � nanční podpory MaS jsme v letošním roce pro děti za-
koupili zahradní domek, který děti naplno využívají a moc 
rády si v něm hrají. 
Bohužel ani letos jsme nemohli pozvat do školky námi ob-
líbené divadélko ani uspořádat společné programy ke Dni 
matek či ke Dni otců. Jediná větší akce, kterou jsme si užili 
společně s rodiči dětí, byla brigáda na údržbu naší zahra-
dy. Rodiče rozvezli mulčovací kůru na záhonky, vytrhali 
plevel a ostříhali keře. Děti měly volnou zábavu na písko-
višti a průlezkách, některé s chutí pomáhaly dospělákům. 
Po práci jsme si opekli špekáčky a alespoň chvíli jsme se 
všichni spolu potkali. 
Stejně jako v předchozích letech jsme i letos pomohli 
s organizováním veřejných akcí naší obce, i když jich letos 
opět bylo méně, než v letech předchozích. V závěru roku 
2021 to bylo Dýňování, Pochod Broučků i Drakiáda. Bohužel 
dětský karneval ani Vánoční či Velikonoční tvoření se konat 
nemohly. Přes nelehkou situaci jsme o prázdninách dokázali 
zrealizovat letní táborové kempy, kdy jsme 4x po týdnu pro 
děti organizovali volnočasové aktivity spojené se vzdělá-
váním. Tyto akce byly velmi podobné oblíbeným letním 
táborům a děti i vedoucí si společné dobrodružství opravdu 
užili. Díky � nanční dotaci od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, byly tyto kempy pro děti zcela zdarma.

Na přelomu běžného školního roku srpen-září 2021 opět 
některé naše děti odešly do klasických školek, ale jiné děti 
se k nám nově přidaly a tak je do naší miniškolky stále 
zapsáno bezmála 30 dětí. 
Doufáme, že děti i rodiče budou i nadále u nás spokojeni!   

Pečovatelky: Jitka Táborská, Hana Žarloková, (Ludmila 
Stančíková), Danica Šebestová 

Dřevěný domeček
Mateřské a rodinné centrum Ozničánek zakoupilo za � n. 
podpory MAS Střední Vsetínsko dětský zahradní domeček 
pro děti. Domeček je umístěn na školkové zahradě.

HASIČI

Mladí hasiči SDH 
Oznice
V letošním roce jsme zahájili svoji činnost v měsíci květnu 
a to přípravou na Krajské kolo hry Plamen. Po dvou letech 
první postupová soutěž a hned krajské kolo a boj do po-
slední disciplíny o postup na republikové kolo. Družstvu 
SDH Oznice starších žáků ve složení Radek Skýpala, Vendula 
Potěšilová, Honza Ramík, Rosta Zimek, Amálie Sousedíková, 
Leona Klanicová, Nela Skýpalová, Matěj Konvičný ml. a st., 
David Januš, Natálie Bednáříková, Ludmila Sousedíková, Ště-
pán Černoch pod trenérským vedením Přemysla Sousedíka, 
Josefa Klanicy a Kajina Skýpalová chybělo kousek štěstí 
a méně větru, ale i tak z toho bylo krásné třetí místo. O týden 
později se konalo v Otrokovicích Krajské kolo dorostu v Po-

žárním sportu. Oproti minulým letům jsme měli jen svého 
zástupce Martina Holčáka v kategorii starších dorostenců 
a v družstvech dorostenek hájila barvy Vsetína – Rokytnice 
Martina Klanicová. Martin i přes zdravotní komplikace vy-
bojoval celkové druhé místo a Martina s Rokytnicí obsadila 
taktéž druhou příčku.
Po krajském kole přišla na řadu Okresní liga mladých hasičů 
Vsetín, kde se zápolilo v seriálu šesti soutěží o přeborníka 
okresu v disciplínách Požární útok Plamen a Štafeta dvojic. 
V mladší kategorii pod vedením trenérů Markéty Hašlové, 
Danici Šebestové, Petra Šebesty a Kristýny Polanské jsme 
soutěžili celkem s třemi družstvy. Na stupně vítězů to letos 
nebylo, ale i tak v tvrdé konkurenci celkové 8. místo Oznice 
A a 23. a 33. místo Oznice B a C není špatnou vizitkou. V ka-
tegorii starších žáků reprezentovaly náš sbor dvě družstva, 
kdy Oznice A se stalo vítězem okresní ligy při vítězství 
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Myslivecký spolek Dlúhá Hůra Vás zdraví a chtěli bychom 
ve zkratce seznámit s činnosti  spolku. Myslivci začínají 
každý rok tradičním mysliveckým plesem, který se letos 
nakonec nemohl uskutečnit z důvodů pandemie covid-19.
Celoročně jsme se starali o zvěř, aby byla zdravá, silná a vi-
tální. V březnu jsme zhodnotili minule myslivecké období 
na výroční členské schůzi. Kde jsme přijali dva nové členy.
Ke konci tohoto roku má spolek 19 členů, 2 čestné členy 
a 2 čekatelé. V první půli roku jsme brigádnicky připravili 
základovou desku. Všichni členové se složili a zakoupili 
jsme plechovou dvojgaráž, která se využije na uskladnění 
krmiva a ostatního materiálu. První společenskou akcí byl 
2. ročník ve � orbalu, kterého jsme se  účastnili a po vy-
čerpávajících bojích jsme obsadili 3. místo. Náš věkový 
průměr byl vyšší, ale všichni to přežili. Druhou  akcí bylo 
myslivecké posezení pro občany na myslivecké chatě Mi-
kulůvka, kde se připravilo přes 300 porcí zvěřinových  spe-
cialit. Odezva občanů byla dobrá, takže akci budeme příští 
rok opakovat. Veškeré další akce byly z epidemiologických 
důvodů zrušeny . Jako v loni na jaře jsme zaseli 4 zvěřino-
vá  políčka (kukuřice, oves, pohanka, lupina a proso). Tyto 
políčka pro naši honitbu mají velký význam, z důvodu 
zvýšení úživnosti pro zvěř srnčí a drobnou. Požádali jsme 
o dotaci ze Zlínského kraje, která nám byla přidělena. 
Vyrobili jsme 4 skládací přenosné posedy, které můžeme 

převážet po celé honitbě dle potřeb. V našem revíru máme 
hodně škodné zvěře, kterou se snažíme tlumit. Bylo ulove-
no přes 30 kusů lišek a jejich počty se stále zvyšují z důvo-
du dobré úživnosti v honitbě. Začíná se hojně objevovat 
zvěř černá. Z vysoké zvěře tu máme dančí a objevuje se 
i zvěř jelení. Ve voliérách na Mikulůvce a na Oznici máme 
chov bažantů které z větší části vypouštíme do volné 
přírody. Myslivecký spolek stále udržuje a zvelebuje mysli-
veckou chatu, kterou je možné si pronajmout pro pořádání 
menších soukromých rodinných oslav. 

Co nás těší je Myslivecký kroužek pod vedením p. Martina 
Gerži. V současnosti kroužek vychoval nové mladé budoucí 
myslivce, kteří dosáhli věku, že nám již mohou pomáhat 
např. na honech. Díky nepříznivé situaci kolem covid-19, 
již druhým rokem kroužek pořádně nefunguje. K podzimu 
jsme zakoupili jádrové krmivo a začali přikrmovat zvěř, aby 
byla na zimu připravena. Plánované hony se za dodržování 
platných hygienických nařízení uskutečnily.
Myslivecký spolek Dlúhá Hůra by chtěl poděkovat spol-
kům, obecním úřadům Mikulůvka a Oznice, a všem 
sponzorům za dobrou spolupráci. Na závěr bych chtěl 
za Myslivecký spolek všem občanům popřát hodně zdraví, 
spokojenosti a štěstí v novém roce 2022.

LESU ZDAR předseda MS Tvrdý Miroslav

Zvěřinová políčka
Myslivecký spolek Dlúhá hůra aktivně zakládá zvěřinová 
políčka pro zvýšení úživnosti zvěře v honitbě. 

Systems Europe, PYXIS s.r.o. a nebo věcnou od � rmy Maxis 
a. s., CLIMAX a.s., Empemont s.r.o., GUFEX s.r.o., Zdeňky Ja-
nušové – Sladké království, Český svaz včelařů, z.s., základní 
organizaci Bystřička. Dále Národní sportovní agentuře 
a Zlínskému kraji za dlouhotrvající dotační podporu. Dále 
děkujeme i za neocenitelnou podporu našeho nejbližšího 
partnera Obci Oznici. Velké poděkování patří i rodičům 
našich závodníků, kteří se starali o spokojená bříška všech 
účastníků Oznických šedesátek a podzimního branného 
závodu a byli nám nápomocni i při brigádách během roku. 
Tak ještě jednou, všem velké dík. Za SDH Oznice vedoucí 
kolektivu mladých hasičů Přemysl Sousedík.

Mistrovství světa 
v Požárním sportu
Od 1. do 5. září se ve městě Karaganda, ve východní části 
Kazachstánu, konalo Mistrovství světa v Požárním sportu. 
V týmu mužů jsme měli svého zástupce a to Dana Klvaňu, 
který s českým týmem vybojoval titul prvních vícemistrů 
světa. Domů na Oznici díky Danovi doputovala i stříbrná 
světová medaile z Požárního útoku a bronzová ze Štafety 4 
x 100 m s překážkami.

Družstvo veteránů 
SDH Oznice
  V letošní soutěžní sezóně jsme poctivě trénovali – viz foto 
z jednoho z mnoha tréninků ( zleva Petr Šebesta, Radek 
Skýpala, Adam Baletka, Martin Gerža, Adam Petržela, 
Roman Bartoň, Libor Hrabovský ).  9.července  jsme se 
zúčastnili pohárové soutěže ve Veselé, kde jsme předvedli 
pěkný požární útok. Bohužel v samém závěru útoku došlo 
ke zranění Petra Šebesty ( natržený sval ), ale i tak jsme 

obsadili krásné 4.místo.  Ve zbytku sezóny jsme se již raději 
věnovali teoretické i praktické přípravě.

Ocenění
Sboru dobrovolných hasičů Oznice byla udělena Medaile 
ministra vnitra za dlouholetý rozvoj sboru dobrovolných 
hasičů. Medaili byli převzít starosta SDH Oznice Vlastimil 
Šimčík, náměstek SDH Oznice Roman Bartoň a vedoucí 
mládeže SDH Oznice Přemysl Sousedík.

Listopad – dotace pro SDH
SDH Oznice obdrželo � nanční podporu od MAS Střední 
Vsetínsko, s jejímž přispěním nakoupilo sety stolů a laviček 
pro potřeby spolku.

MYSLIVCI
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Přesto, že i letošní rok nás částečně omezovala covidová 
situace, podařilo se nám uskutečnit několik akcí. Díky této 
situaci jsme mohli začít až ve druhé polovině roku nočním 
turnajem v beach volejbalu, který proběhl v pátek 2. 
července. O turnaj byl velký zájem. Kapacita 10 dvojic se 
rychle zaplnila. Zúčastnily se ho týmy ze Vsetína, Milotic, 
Bystřičky a Kateřinic. Nakonec se turnaj protáhnul až 
do jedné hodiny v noci. Na prvních dvou místech se 
umístily týmy ze Vsetína. Na krásném třetím místě skončil 
domácí tým s Liborem Hrabovským a Karlem Tomšíkem. 
Trochu nás mrzelo, že náš tým nepřišlo na tuto akci podpo-
řit více místních nadšenců a fanoušků.
Hned na druhý den jsme pořádali s podporou obce opět 
noční turnaj, ale tentokrát ve � orbalu pod názvem  ,,O 
pohár starosty obce“. I přes nepřízeň počasí se sešlo 5 
družstev místních spolků a jejich fanoušků. Po urputných 
bojích nakonec zvítězilo družstvo starších hasičů. Druhé 
místo obsadili mladší hasiči. Třetí místo vybojovali myslivci, 
na čtvrtém místě skončili sportovci a páté místo zůstalo 
na včelaře. Byli jsme rádi, že se tentokrát nikdo nezranil 
a všichni si tuto akci užili po svém.

V sobotu 18. září jsme na místním hřišti pořádali turnaj 
v malé kopané. Turnaje se zúčastnily 4 týmy z Oznice 
a blízkého okolí. Hrálo se systémem každý s každým. Z ví-
tězství se nakonec radoval tým Šrot, který porazil ve � nále 
Krtkův dort. Třetí místo obsadili Končáci a na čtvrtém 
místě skončili Chabři. 
Fotbalisty přišlo povzbudit i početné obecenstvo. Dobrá 

nálada se nesla až do večera. Nakonec došlo i k zápasům 
v beach volejbalu pod novým umělým osvětlením, které 
jsme mohli naplno vyzkoušet.
Právě před turnajem v malé kopané se nám podařilo do-
dělat první část osvětlení nad hřištěm pro plážový volejbal 
a � orbal. Touto cestou bych chtěl poděkovat starostovi 
a obci Oznice za pomoc při � nancování této akce. Poděko-
vat bych chtěl také Radkovi Skýpalovi, který zorganizoval 
několik brigád, kde jsme společnými silami osadili sloupy 
a nainstalovali světla. Nakonec se díky němu uvedlo osvět-
lení do provozu.  Je to další krok k tomu, abychom mohli 
využít potenciál hřiště naplno.

V sobotu 2.řijna jsme pořádali pochod ze Vsetína (místní 
části Červenka) na Cáb. Za krásného slunečného počasí se 
vydalo 14 účastníků na přibližně 13-ti kilometrový okruh 
po Baťově naučné stezce přes Cáb a zpět. 
Všichni si užili krásného podzimního odpoledne zakonče-
né malým pivem nebo kávou v krásné restauraci u Výcho-
pňů. Poslední sportovní akcí byl fotbalový zápas: svobodní 
proti ženatým, který se uskutečnil 16. října. Odehrály se 
celkem 3 zápasy. Svobodných se sešlo o něco víc, a to se 
taky projevilo na výsledcích. Dva vyhráli svobodní a jeden 
skončil remízou. Každopádně si všichni účastníci toto krás-
né fotbalové odpoledne užili. 

Tímto rovněž děkujeme obcím Oznice a Mikulůvka za � -
nanční pomoc a pronájem obecního traktoru.

Plašiče srnčí zvěře
Myslivecký spolek Dlúhá Hůra v červnu, kdy probíhají 
senoseče na loukách, instaloval plašiče srnčí zvěře. Bylo 
důležité, aby kolemjdoucí tyto zařízení neničili, nevypínali 
a nechali na svém místě, i když vydávají nepříjemný zvuk. 
Díky nim nemusely přijít o život další malá srnčata, při 
sečení trávy velkými stroji. Myslivci zároveň děkují všem 
zemědělcům, kteří dávají včas vědět, že budou v okolí 
sekat trávu.

Posedy
Myslivecký spolek Dlúhá Hůra Mikulůvka - Oznice ( mysli-
vecký kroužek ) zakoupil za podpory MAS Střední Vsetín-
sko 2ks skládacích posedů, které budou využity na pozoro-
vání zvěře v naší honitbě.

 Myslivecké posezení
Myslivecký spolek Dlúhá Hůra Mikulůvka - Oznice, pořá-
dalo již tradiční myslivecké posezení na myslivecké chatě, 
díky profesionálním kuchařům jako je Přemek Kříž a An-
drea Slováčková to stálo opět za to. Doufáme že si všichni 
pochutnali a těšíme se zase na příští rok.

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje 
a přeboru ze vzduchovek 
Přebor ve střelbě ze vzduchovky pro členy mysliveckých 
kroužků v Novém Hrozenkově. Za náš myslivecký kroužek 
Mikulůvka-Oznice se celkem zúčastnilo 8 dětí. A i když se 
tentokrát nikdo neumístil na "stupních vítězů", děti si to 
náramně užily a už se těší na příští rok 

TJ OZNICE
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Oznice pro Potravinovou banku 
ve Zlínském kraji

Obec Oznice se zapojila do potravinové sbírky ve spolupráci 
s obcemi Mikroregionu Střední Vsetínsko, která byla pro Po-
travinovou banku ve Zlínském kraji.  V týdnu od 1. – 6. 2. 2021 
se vstřícným občanům z Oznice podařilo posbírat více jak 6 
velkých krabic potravin a drogerie. Všem patří velké díky.

Březen – rekonstrukce budovy 
na Re-use centrum
20. března 2021 započala rekonstrukce budovy bývalých 
potravin na Oznici. Tento objekt po opravě bude sloužit 
jako Re-Use Centrum Oznice, na které se nám podařilo 
získat dotaci od Ministerstva životního prostředí.

Rekonstrukce pískoviště
19. – 22. 3. – proběhla v areálu školkové zahrady na Oznici 

rekonstrukce dřevěného ohrazení pískoviště.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Od 27. 3. – 11. 5. 2021 probíhalo v celé ČR Sčítání lidu, 
domů a bytů 2021. Poslední sčítání bylo před 10 lety. 
Vzhledem k epidemiologické situaci se měli všichni 
přednostně sečíst přes on-line formulář. Ti co neměli tuto 
možnost pak využili listinný formulář a pomoc sčítacího 
komisaře. Výsledky budou využity např. při přípravě pro-
gramů bydlení, rozvoje infrastruktury, nebo dostupnosti 
služeb. 

Výsadba mladých stromků
Obec Oznice pokračuje ve výsadbě mladých stromků 
na vykácených "holinách" na Oznici (duben 2021).

Musím poděkovat všem lidem, fanouškům a známým, kteří 
nás podporují na těchto akcích během roku. Zdá se nám, 
že jich rok od roku ubývá, ale o to víc si vážíme těch 
skalních, kteří nezklamou. Poslední akce TJ byla pomoc 
obci, při vysazování aleje lip v místní části ,,Lípí“. Poslední 

listopadovou neděli se sešli zástupci všech složek v obci. 
I přes chladné počasí a neustálý déšť se podařilo vysadit 
všech 23 stromků. Doufejme, že příští rok bude zase 
o něco veselejší a covidová situace se začne zlepšovat 
a my se budeme moci setkávat na našich tradičních akcích. 
Ať už kulturních nebo sportovních.

Všem občanům Oznice a čtenářům zpravodaje přejí Oznič-
tí sportovci krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022.

Za TJ Oznice Jan Herber

V letošním složitém roce jsme se opět plně věnovali práci 
se včelami. Opylovací služba na území naší obce byla 
i letos  zajištěna – celkem je v katastru Oznice 134 včelstev, 
z nichž 118 včelstev patří  18-ti členům našeho spolku.  
Nejvytíženější měsíce v roce jsou pro nás  přibližně duben 
až září, proto jako spolek v tomto období nevyvíjíme příliš  
jiné další aktivity. Přesto se nám i letos podařilo 3. července 
s naším týmem hráčů zúčastnit � orbalového turnaje O 

pohár starosty obce.  Bohužel  někteří hráči si během 
turnaje museli odskakovat chytat včelí roje -  plně 
jsme se proto nesoustředili na hru a skončili jsme 
na posledním místě.  Jsme velmi rádi, že jsme 
úspěšně  23. července ve spolupráci s obcí Oznice  
uspořádalio  již tradiční   „Svatojánskou noc „ – pose-
zení s hudbou u dobrého jídla, piva a medoviny .  
Děkujeme všem, kteří na akci v rekordním počtu 
přišli a podpořili nás. Od příštího roku přibližně 
od března rozjíždíme včelařský kroužek – hlavně pro 
děti a mládež, ale samozřejmě i pro dospěláky , kteří 
chtějí začít včelařit. V případě zájmu nás můžete 
kontaktovat na emailu  zobystricka@vcelarstvi.cz, 
ideální by pro začátek byla skupina  do 10 účastníků.  

Dále jsme schopni  všem zájemcům o včelaření i poradit 
s dotacemi – Zlínský kraj pravidelně v lednu vyhlašuje 
výzvu na podporu včelaření částkou 10 tisíc Kč. Bývá 
určená i pro začínající včelaře a v posledních letech ji 
dostávají  všichni žadatelé. Děkujeme obci Oznici a všem 
občanům za podporu naší činnosti a přejeme do nového 
roku     mnoho štěstí a pevné zdraví.

Bartoň R., předseda ZO ČSV Bystřička

VČELAŘI OZNICE

ZAJÍMAVOSTI Z OZNICE
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Alej líp na Oznici (28. 11.)
V neděli dopoledne se v místní části obce – Lípí vysazo-
vala další, již 4 alej líp srdčitých. Na výsadbu Obec Oznice 
obdržela dotaci ve výši 100 % od Státního fondu životního 
prostředí ČR. I přes velmi nepříznivé počasí (déšť a zima) 
bylo 23 ks stromů vysázeno za aktivní pomoci asi 20 dob-
rovolníků z řad místních spolků SDH, TJ, myslivců, včelařů 
a Ozničánku, kterým tímto moc a moc děkujeme.

Rodiče se vzdělávali v logopedii
Ve středu 24. listopadu 2021 se uskutečnil webinář pro rodiče 
dětí předškoláků a žáků prvního stupně základní školy s od-
bornicí na problematiku logopedie PaedDr. Yvetou Odstrčilí-

kovou, Ph.D. Hlavním tématem webináře, který se uskutečnil 
v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 
Valašské Meziříčí II“, byla logopedie a odstraňování řečových 
vad u dětí mateřských škol a žáků na prvním stupni. „Máme 
za sebou řadu měsíců, kdy pro rodiče mohlo a stále může 
být obtížné pracovat s dětmi na odstraňování řečových 
vad, přičemž jejich zvládnutí je základem pro úspěšné čtení 
a psaní. Na základě požadavků ze strany rodičů i pedagogů 
jsme se rozhodli uspořádat webinář zaměřený právě na tuto 
problematiku.“ uvedla vedoucí PS Rovné příležitosti projektu 
MAP II Alena Střítezská. „V rámci webináře se rodiče například 
dozvěděli, jaké jsou nejčastější druhy logopedických vad, jak 
s dětmi doma pracovat a jakým způsobem cvičit řeč nebo 
kdy je dobré vyhledat pomoc odborníka“, uzavřela Alena 
Střítezská. Lektorkou webináře byla vedoucí Speciálního pe-
dagogického centra pro vady řeči a vady sluchu ve Valašském 
Meziříčí a koordinátorka logopedické péče Zlínského kraje 
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D. O aktuálnosti zvoleného 
tématu svědčí účast více než padesáti rodičů.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Me-
ziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je 
spolu� nancován Evropskou unií v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Nová alej líp na Oznici (12. 4.)
Obec Oznice obdržela dotaci ve výši 100% od Státního fon-
du životního prostředí ČR na výsadbu stromů. Díky tomuto 
projektu nechala obec vysadit již 3 alej, tentokráte 25 ks líp 
srdčitých v extravilánu obce Oznice. Aleje výrazně zvyšují 
přírodní různorodost, vytvářením úkrytů a stanovišť. Působí 
také velmi příznivě na místní mikroklima (např. coby větro-
lam) a v některých případech i jako ochrana před závějemi.

Traktor pro obec (27. 7. )
Obec Oznice pořídila nový traktor za podpory PGRLF (Pod-
půrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.)

Kulturní zařízení na Oznici opět 
v provozu.
13. října se po rekonstrukci sociálního zařízení slavnostně 
znovu otevřelo kulturní zařízení na Oznici. Tato rekonstruk-
ce proběhla za � nanční podpory od Zlínského kraje.

8. a 9. 10. – volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR
V obci Oznice z celkového počtu 387 právoplatných voličů 
volilo 312 občanů, tj. 80,6 % volební účasti. Nejvíce hlasů 
dostalo:
1. ANO 2011 (100 hlasů)
2. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (66 hlasů)
3. SPD (46 hlasů)
4. Piráti  a Starostové (43 hlasů)

Otevření sauny na Oznici (20. 10.)

Ve středu podvečer proběhlo slavnostní otevření místní 
sauny. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory nově 
vytvořené sauny, seznámit se s provozem a rezervačním 
systémem. Rezervace lze provádět na stránkách obce 
www.oznice.cz.

Elektronická úřední deska (1. 11. )
V rámci společného projektu Mikroregionu Valašsko-
meziříčsko-Kelečsko, byla před obecním úřadem Oznice 
nainstalována el. úřední deska. EÚD se ovládá dotykem, 
podobně jako "chytrý telefon".

Projekty 
plánované 
a připravené 
pro realizaci na rok 
2022  
• Výstavba chodníku úsek II. 
• Spolky obce – zvyšování kvality neformálního vzdělávání 
• Rekonstrukce zpevněných ploch před obecním úřadem
• Odpadní vody – aktualizace decentrálního čištění odpad-

ních vod v naší obci (domovní čistírny)
• Bývalá budova školky – příprava projektu na podání 

žádosti o dotaci na bytový dům 
• Oprava místních komunikací 

Plány do budoucna 
• Vypracování studie na výstavbu účelového hřiště pro 

hasičský sport
• Výstavba osvětlení na multifunkčním hřišti II. etapa
• Vybudování posilujícího vodního zdroje – změna PRVKUZL
• Příprava projektové dokumentace místního urnového 

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

pracování projektu 
• Koupě lesních pozemků
• Vybudování naučné stezky s přírodními vodními tůněmi 

U všech projektů jsme závislí na jiných � nančních 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 u� nancovat.



Vážení občané,

držíte v rukou oznický zpravodaj (ročenku) za téměř uplynulý rok 2021.

I letos veškeré dění jak ve světě, tak i v naší obci výrazně poznamenala epidemiologická situace (kolem covid-19). Díky tomu neproběhla 

spousta akcí, tak jak jsme si přáli, a některé neproběhly vůbec.

O to víc si vážíme všech, a tímto jim děkujeme, kteří nás podporují a aktivně pomáhají řešit vše, s čím se den co den potýkáme. I přes 

nelehký průběh téměř uplynulého roku si myslíme, že jsme opět odvedli spoustu práce, která je vidět.

Ještě jednou tedy děkujeme za podporu, pomoc a pevně věříme, že nadcházející rok již bude ve všech ohledech příznivější.

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

A také doufáme, že v novém roce nám přibydou další občané s trvalým bydlištěm na Oznici, ať už nově přistěhovaní, či dlouhodobě 

žijící na Oznici. 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

Zimní údržba
Vážení občané, na některých úsecích komunikací si přeje-
te, 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 kala-
mitě 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 ko-
munikaci „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 tako-
vá místa, aby nebránila průjezdnosti údržby.

Děkujeme za pochopení.

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 křižovat-
kách a zatáčkách, kde se stává daná 
komunikace nepřehledná a zvyšuje 

se riziko nehodovosti.
Pokud nemáte možnost si ořez udě-
lat 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 LÉČEBNÁ 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.
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Redaktoři zpravodaje:
Redaktoři zpravodaje: zaměstnanci obecního úřadu a předsedové místních spolků. 
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