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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
V NAŠÍ OBCI

Na zámku Lešná u Valašského Meziříčí proběhlo slavností 
vyhlášení prestižní soutěže "O keramickou popelnici". 
Zlínský kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM letos 
pořádal již 16. ročník. Naše obec se po úspěších z před-
chozích let, letos bohužel propadla na nepopulární 
bramborovou příčku. A tak věříme, že se všichni opět 
vrhneme do pečlivého třídění odpadu, a příští rok se opět 
vyšvihneme na medailové příčky.
Společnost EKO-KOM přispěla naší obci za uplynulý rok 
na odpadové hospodářství částkou 147.459 Kč.

Krajská soutěž ve třídění odpadu "O keramickou popelnici"

Od 1. ledna 2022 najela naše obec na nový systém odpa-
dového hospodářství „Co vyhodíš – zaplatíš“. V současné 
době Vás tedy každý vývoz popelnice stojí 96 Kč. Je tedy ve 
vašem zájmu co nejlépe třídit domovní odpad, a přistavit 
na místo svozu nejlépe plnou nádobu, protože částku 96 Kč 
zaplatíte i za vývoz poloprázdné popelnice. 
Četnost vývozů vaší nádoby na odpad si můžete zkontro-
lovat na www.mojepopelnice.cz, kde se v tabulce „Při-
hlášení“ nejdříve zaregistrujete (kliknete na odkaz „Chcete 
se zaregistrovat?“). Zde vyplníte váš aktivační kód pro 
registraci, který si vyzvednete na OÚ Oznice, a poté vyplníte 
registrační údaje pro přihlášení a nastavíte si vlastní heslo. 
Svoz komunálního 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 vyvézt.  Prakticky to znamená, dovézt popelnici 
co nejblíže k silnici. Pokud tak neučiníte, nebudeme zastavo-
vat. Děkujeme za pochopení, šetříte tím naše síly a čas.
Co nepatří do nádoby na směsný komunální odpad:
Plast, papír, kov, sklo, bioodpad, tetrapak, textil, nebezpeč-
ný odpad, velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče, pou-
žitý olej, stavební odpad, uhynulá zvířata a dřevěný popel.

Poplatky

Poplatek za domovní odpad za rok 2022 (splatný jednorá-
zově od 16. ledna 2023): 
Základní poplatek na osobu je stanoven na 192 Kč/rok 

(obsahuje platbu za 2 vývozy nádoby na SKO). Každý další 
vývoz 1 ks popelnice(120 l) je zpoplatněn 96 Kč. 

Příklad č.1: v domě bydlí 4 osoby, min. počet vývozů je 4 x 
2 popelnice = 8 vývozů. Reálně však bylo vyvezeno 12 po-
pelnic. Poplatek za SKO za rok je tedy 12 x 96 Kč = 1.152 Kč.

Příklad č. 2: v domě bydlí 3 osoby, min. počet vývozů je 3 
x 2 popelnice = 6 vývozů. Reálně bylo vyvezeno pouze 5 
popelnic. Poplatek za SKO za rok je v tomto případě však 6 
x 96 Kč = 576 Kč.

Poplatek za psa na rok 2023 je: 50 Kč – jeden pes, 75 Kč - 
druhý a každý další pes téhož držitele.
Poplatek za vodné na rok 2023 je: 23 Kč – za 1 m3.

 Poplatek za domovní odpad, či psa můžete uhradit 
bankovním převodem na č.ú.: 1770472359/0800, v.s.: číslo 
popisné nemovitosti, nebo přímo v kanceláři obecního 
úřadu, nejpozději do 31. července 2023.
 Úhradu vodného proveďte v kanceláři OÚ, nebo rovněž 
na č.ú.: 1770472359/0800, v.s.: číslo popisné nemovitosti.

Sběrný box na textil

Jistě jste si již všimli, že se 
v naší obci nachází dva 
nové boxy na textil od firmy 
TextilEco (sběrné stanoviště 
„pod hospodou“ a „u Lipů“). 
Do těchto nádob můžete 
vhazovat čisté a zabalené 
oděvy, obuv, textil, tašky, 
hračky, knihy a drobné věci pro 
domácnost. Pokud tak učiníte, 
můžete se zapojit do EKO-
-VÝZVY. Více informací najdete 
na: www.genesis-eshop.cz/
eko-vyzva

Re-use centrum na Oznici

Re-use centrum je místo, kam můžete odevzdat 
nepotřebné, 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 využijete vy. Aktuální nabídka Re-use centra na Oznici 
je k vidění na stránkách obce www.oznice.cz v sekci Re-
use centrum. Nebo se přijďte do centra podívat osobně, v 
pondělí nebo středu od 13 – 17 hodin.
Kontakt: tel. 571 453 260, 725 016 029, obec@oznice.cz
Děkujeme, že věci bezhlavě nevyhazujete a dáváte odpadu 
druhou šanci.

Tašky na tříděný odpad

Obec Oznice nabízí k zakoupení na obecním úřadě tašky 
na tříděný odpad.
Sada 3 ks (sklo, plast, papír 50 Kč
Samostatná taška – kovy  20 Kč

Ukliďme Oznici

I letos u nás v obci proběhla akce "Ukliďme Oznici" (v rám-
ci celorepublikového projektu "Ukliďme Česko"). Počasí 
k úklidu vůbec nepřálo, a tak dobrovolníci, kteří přece 
jen dorazili museli odpadky hledat pod sněhem. I tak 
se podařilo sesbírat několik pytlů odpadu, hlavně podél 
potoku. Po práci si všichni jako odměnu mohli opéct špe-
káčky a ohřát se u ohně. Všem odvážným dobrovolníkům 
moc děkujeme.
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19. únor – Myslivecký ples
Sobotní večer na Oznici v obecním sále patřil „Myslivec-
kému plesu“.  A to i když se do poslední chvíle nevědělo, 
zda akce (z důvodu vládních nařízení) bude moci vůbec 
proběhnout. Na účastníky čekala bohatá tombola, výborné 
jídlo, a bezvadná hudba v podání dua Yarka & Pablo, která 
hrála až do třetí hodiny ranní. Věříme, že se všichni dobře 
bavili, a už teď se těšíme na příští rok.

26. únor – dětský karneval
Sobotní odpoledne na Oznici v obecní sále patřilo všem 
dětem v rámci dětského karnevalu. Letos nám na karneval 
dorazilo tolik dětí s rodiči a prarodiči, že jsme se ani nesta-
čili divit. Naštěstí náš tým nezbedných zvířátek s vrchním 
ošetřovatelem dokázali všechny děti ukočírovat na jed-
ničku, takže se všichni náramně bavili. Tančilo se, juchalo 
se, papalo se a soutěžilo až do podvečerních hodin. Prostě 
zase jednou bezvadná akce. 

4. březen - MDŽ
Již tradičně obec Oznice uspořádala v obecním sále oslavu 
Mezinárodního dne žen. Po roční odmlce (díky covidu) si 
letos tento den přišlo užít a společně oslavit několik desí-
tek dívek a žen nejen z Oznice. Jako uvítání obdržela každá 
návštěvnice červený karafiát, a pak si již mohly vybrat z 
nabídky míchaných nápojů, dezertíčků, chlebíčků a jiných 
dobrot. K tanci a poslechu letos zahrál DJ AŠA, díky které-
mu holky tančily až do 2 hodiny ranní.

12. březen – turistický výšlap
V sobotu se za krásného slunečného počasí konal turistický 
výšlap v okolí Teplic nad Bečvou, který pořádala TJ Oznice. Všichni 
účastníci si užili krásnou 15 km procházku do obce Rybáře a zpět.

26. březen – Sportovní diskotéka
TJ Oznice pořádala v pohostinství Na Oznici oldies diskoté-
ku – návrat do 90. let. „Zapařit“ si přišlo přes 80 účastníků, 
a někteří z nich to pojali ve velkém stylu a dorazili i ve 
stylovém oblečení. K tanci a poslechu zahrál DJ Aša. Takže 
opět a zase jedna vydařená akce na Oznici.

7. duben – Setkání seniorů
Ve čtvrtek proběhlo na Oznici v obecním sále "Posezení se 
seniory". Po dvou letech se tak opět mohli naši senioři takto 

30. prosinec 2021 – Výšlap na Piškovou

31.12.2021 – oznický ohňostroj

1. -  16. leden - Tříkrálová sbírka
I letošní rok nemohli „Tři králové“ chodit koledovat dům od 
domu, a tak se opět vybíralo pouze do stacionárních kasi-
ček umístěných v obchodě, v hospodě a na OÚ. Do kasiček 
se tentokrát vybralo 5.692 Kč (o 600 Kč méně než loni). 
Další možnost bylo odeslat finanční dar přímo na účet, či 
dárcovskou SMS. Jaká částka se v naší obci vybrala tímto 
způsobem ovšem nevíme. 
Všem dárcům moc a moc děkujeme.

21. leden – hasičská taneční zábava 
Po delší kulturní odmlce proběhla v místním pohostinství 
hasičská zábava, kterou pořádal SDH Oznice. Přes 60 účastníků 
akce se dobře bavilo při tanci a poslechu hudební skupiny Gas-
pary. Vzhledem k vládním opatřením ohledně zákazu vstupu 
neočkovaných či bezinfekčních na kulturní akce, byla tato účast 
nečekaně vysoká. Zlatým hřebem večera pak bylo slosování 
vstupenek o hodnotné ceny - sud piva a půlku prasete. 

16. únor – Vítání občánků 
Obec Oznice přivítala 7 nových občánků „Ozničánků“.  Po 
roční odmlce (z důvodu epidemie koronaviru) obec Oznice 
mohla opět slavnostně přivítat do svých řad malé občánky, 
kteří se narodili v průběhu roku 2021.  Rodičům všech dětí 
srdečně gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví a lásky.

KULTURA
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5. červen – Dětský den 
V neděli dopoledne se na Oznici konal "Dětský den". Po 
dvouleté odmlce a díky krásnému počasí se nám na škol-
kové zahradě sešlo přes 120 dětí plus spousta dospělých. 
Pro děti byly připraveny stanoviště, kde plnily různé úkoly, 
a za splnění všech disciplín dostaly sladkou odměnu. Byl to 
den plný her, tance, zábavy, smíchu a dobrého jídla i pití. 
Věříme, že si to všichni náležitě užili, a na všechny se opět 
těšíme příští rok.

5. 6. - Mše na Oznici
V neděli v odpoledních hodinách se konala mše svatá na 
Oznici u Mrnuštíků pod lipami. Letošní mše proběhla za 
účasti tří farářů. Nechyběl také p. Orálek který rozdával 
svou knihu Stromy, kde je kapitola o lipách u Mrnuštíků, a 
pověst která se k tomu váže. Stejně jako loni dorazil na mši 
velký počet věřících a také bylo krásné počasí. Po mši se 
pak usmažilo asi 500 ks vajíček.

11. 6. - Hry bez hranic
V Ratiboři, v areálu u rybníčku, se konal 1. ročník spor-
tovní sranda-akce "Hry bez hranic". 13 obcí z MAS Střední 
Vsetínsko, tak mezi sebou soutěžilo ve velmi, ale opravdu 
velmi netradičních disciplínách. A borci z naší obce Oznice 
se umístili na krásném a nečekaném 12. místě. Děkujeme 

všem našim soutěžícím a kapitánovi za skvělé výkony, a 
také našim věrným fanouškům za podporu.

17. 6. - Včelařská zábava 
V pátek proběhla na Oznici další velmi vydařená akce pod 
širým nebem, tentokrát v režii oznických včelařů. Ze startu 
k poslechu a tanci zahrála rocková kapela Darrock, jejíž 
členem je i Přema Kříž, a posléze zahrál DJ Vaněk. Návštěv-
níci si mohli pochutnat na vynikajícím občerstvení nejen 
s příchutí medu. A děti se mohly vydovádět ve skákacím 
hradu. Bezvadné počasí a velký počet návštěvníků výrazně 
podpořil atmosféru celé akce. 

26. 6. – florbalový turnaj spolků „O pohár starosty obce 
Oznice“
TJ Oznice a obec Oznice pořádaly florbalový turnaj spolků 
,,O pohár starosty obce Oznice". Za krásného slunečného 
počasí si to rozdalo 5 místních spolků. Po tuhých bojích 
nakonec zvítězili mladí hasiči a odnesli si krásný putovní 
pohár. Na druhém místě se překvapivě umístili myslivci. 
Třetí skončili starší hasiči, čtvrtí včelaři a pátí jako správní 
hostitelé a pořadatelé sportovci. Děkujeme fanouškům a 
divákům, kteří přišli podpořit své favority.

hromadně sejít a poslechnout si od pana starosty úspěchy, 
novinky a plány do budoucna v naší obci. Jako pohoštění 
byl podáván řízek s bramborovým salátem a nápoj dle 
vlastního výběru. K poslechu a tanci pak zahrála skupina 
LP-sonet.

8. duben – Divadlo Klauniky
Divadelní soubor Klauniky Brno již podruhé zavítal k nám 
na Oznici. Tentokráte s komedií "Pohádky v hantecu II". 
Herci předvedli pět nejznámějších pohádek vyprávěných 
v brněnském hantecu, prokládaných písničkami taktéž v 
hantecu, ve verzi pro dospělé. Diváci se tak vesele bavili 
nad pojetím pohádek, jak je ještě neznali. 

13. duben – Jarní tvoření
Ve středu pořádalo MC Ozničánek "Jarní tvoření" na Oznici 
v obecním sále. Děti i dospělí si mohli přijít vyrobit veliko-
noční výzdobu dle své fantazie.

15. duben – Velikonoční výšlap
TJ Oznice pořádala „velikonoční výšlap“ z Rožnova p/R 

- Dolních pasek, přes Malý Javorník až k pramenu řeky 
Jičínky. Tentokrát úplně nevyšlo počasí, ale nikomu z devíti 
účastníků to náladu nezkazilo. Záchrana v podobě Koliby 
na pasekách prý přišla vhod

29. duben - Pálení čarodějnic na Oznici
V pátek se u nás po 3 letech opět slétly všechny místní 
čarodějnice, aby si pořádně užily svůj den. A že jsme se až 
divili, kolik jich tu vlastně máme. Děti si mohly zařádit ve 
skákacím hradu, k tanci nám zahrál DJ Vaněk, a taktéž bylo 
pro všechny připraveno výborné jídlo a pití. I počasí nám 
přálo, a i když se k večeru citelně ochladilo, stejně se pařilo 
až do pozdní noci.

14. květen – Setkání občanů obcí Oznice, Poličná, Jar-
cová a Branky na Piškové
Po dvouleté odmlce proběhlo již 5. setkání občanů čtyř 
jmenovaných obcí. Velmi povedenou akci, kterou podtrhlo 
i krásné počasí, navštívilo bez mála 300 lidí. K tanci a po-
slechu zahrála dechová muzika Boršičanka. Děti si mohly 
zařádit ve skákacím hradu. A pro všechny bylo jako vždy 
připraveno výborné jídlo a pití.
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4. 7. - Night Beach Oznice
Ve sváteční pondělí se konal třetí ročník nočního turnaje 
v plážovém volejbalu Night Beach Oznice. Za ideálního 
počasí se turnaje zúčastnilo 10 týmů z různých koutů 
Moravy. K vidění byl krásný volejbal plný napínavých 
výměn, které diváky zvedaly ze sedadel. Kromě pěkného 
volejbalu si diváci mohli vychutnat i výborné speciality 
na grilu, napuštěný bazének a doprovodnou soutěž v 
házení na koš.

16. 7. – Mini Oznica Cap
Na multifunkčním hřišti TJ se tentokrát odehrál turnaj v 
nohejbalu - Mini Oznica Cap. Nejednalo se o pokračová-
ní dříve slavného oznického turnaje, ale o menší turnaj 
víceméně místních týmů, kterých bylo celkem 6. Za 
pěkného počasí a podpory fanoušků si každý tým zahrál 
s každým. V boji o třetí místo porazily oznické "Vosičky" 
tým "Sněženka a machři". Do finále postoupil mladý tým z 
Bystřičky a rodinný tým "Děda a spol". Krásné a napínavé 
finále nakonec ovládla Bystřička a mohla se tak radovat z 
vítězství v turnaji. 

1.- 6. 8. - Příměstský tábor na Oznici
V uvedeném termínu se konal oznický příměstský tábor, 
na který se přihlášeno celkem 30 dětí. Tábor byl plný her, 
soutěží, poznávání a turistiky. Děti letos musely zvládnout 
expedici na Mount Everest a dalo to pořádnou fušku než 
vrchol zdolaly. Věříme, že letošní tábor, který se odehrával 
v jiném duchu, než jak jsme byli zvyklí, si všichni náramně 
užili.

10. 9. - Sousedské posezení na Oznici.
Po čtyřech letech se opět pořádalo sousedské posezení 
na Oznici v příjemné a pohodové atmosféře. Organizátoři: 
Michal Šebesta, Petr Hrabovský, Radek Skýpala, Mira Tvrdý, 
Danča Skýpalová, Danica Šebestová, Roman Bartoň, Vlastík 
Šimčík a Martin Gerža, všem děkují za podporu a velkou 
účast.

14. 10. - Oznická drakiáda 
I letos na kopci "u Mrnuštíků" proběhla oznická drakiá-

da. Díky dešťovým přeháňkám jsme do poslední chvíle 
nevěděli, zda se akce vůbec uskuteční, ale nakonec vše 
klaplo na jedničku. Skoro všichni dráčci krásně létali a tudíž 
mohla proběhnout soutěž o nejdéle létajícího draka a nej-
výše létajícího draka. Na akci byla pro děti též připravena 
"dračí stezka" s 10 stanovišti, kde děti luštily tajenku, a za 
správnou odpověď dostaly sladkou odměnu. 

26. 10. - Veselé dýňování na Oznici 
Ve středu odpoledne se školková zahrada proměnila v 
"halloweenskou dílnu na strašidelné dýně". Snad i díky 
přívětivému počasí si letos přišlo vyřezat dýni tolik dětí, že 
nám to až vyrazilo dech. Děti si v rámci doprovodného 
programu mohly ještě vytvořit např. netopýra, či se vydat 
na "halloweenskou stezku". Věříme, že se tvořivé odpoled-
ne všem líbilo.

9. 11. – Pochod broučků
MC Ozničánek, TJ Oznice a obec Oznice jako každý rok 
spolupořádaly "Pochod broučků s lampiony". Letos si 
účastníci, kterých dorazilo kolem 80 mohli projít pohádko-
vě strašidelnou stezku. Ta vedla přes bažinu, pod pavoučí 
sítí, temným lesem s hejkalem až k hřišti, kde již čekal "Pán 
lesa". Pro všechny bylo pak připravené občerstvení a zlatou 
tečkou večera byl krásný ohňostroj.

23. 11. - Vánoční tvoření na Oznici
MC Ozničánek pořádal v obecním sále na Oznici "Vánoční 
tvoření a vánoční jarmark". Návštěvníci si mohli přijít jak 
vytvořit vlastní vánoční výzdobu, tak si zakoupit již hotové 
výrobky.

25. 11. - Rozsvícení vánočního Betléma na Oznici 
V pátek jsme za vaší velké účasti společně rozsvítili oznic-
kou vánoční výzdobu, a poté se přemístili do místního 
pohostinství a přilehlého okolí. K tanci, poslechu a dobré 
náladě nám zahrála, zazpívala a zatančila cimbálová muzi-
ka. Oznické spolky opět přichystaly dobré jídlo a pití. A ve 
vzduchu se již vznášela vánoční atmosféra.

5.12. – Mikuláš na Oznici
I letos k nám na Oznici dorazil Mikuláš s andělem, a druži-
nou čertů.
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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.

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ 
OZNICE
	denně čerstvé pečivo ze Slovácké pekárny, brodský chléb 

(každý den), chléb Střelná (PO a PÁ);
	každé úterý uzenina Váhala, každý čtvrtek uzenina Krásno;
	v úterý čerstvé ovoce a zelenina;
	každý lichý pátek čerstvé maso (vepřové a kuřecí) z Krásna; 
Možnost:
	objednání pečiva nebo jiného druhu zboží (uzenina, 

zelenina, maso, apod.);
	zhotovení potravinového balíčku k výročí dle přání zákazníka;
	zakoupení dárkového poukazu na nákup v provozovně.
Otevírací doba:
PO–PÁ: 6:30 –10:00 / 14:30 –17:30
SO: 7:00 – 9:30 
NE: ZAVŘENO
Obchod přijímá úhrady platební kartou, gastro kartou, 
stravenkami Sodexo a Ticket Restaurant. Stravenkami ne-

lze platit alkohol, cigarety a drogerie. Do hodnoty strave-
nek nevracíme.
Kontakt:
Tel. obchod – 571 410 382, tel. prodavačka - 736 649 721 
(Radka Drdová)
Obec Oznice letos obdržela dotaci od Zlínského kraje, z 
Programu podpory malých prodejen na venkově „OB-
CHŮDEK 2021+“, ve výši 100.000 Kč na podporu chodu 
provozovny.

POHOSTINSTVÍ 
NA OZNICI 

Otevírací doba: 
PO, ÚT ZAVŘENO
ST, ČT 15:00–21:00
PÁ 15:00–23:00
SO 14:00–23:00
NE 14:00–20:00
Rádi Vám uspořádáme oslavu či svatbu, na kterou 
zajistíme oběd i raut.
 Malý salonek je vhodný pro společnost do 25 osob. 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

2.9. – Dožínky v pohostinství
V rámci akce podpořené 
pivovarem Radegast - osla-
va Dožínek, si mohli místní 
věrní zákazníci přijít pro svou 
odměnu zdarma, ve formě 
vzorku několika druhů salámů 
a klobás. Tímto děkujeme pi-
vovaru Radegast za podporu 
naší provozovny.

10. 12. – Mikuláš v 
pohostinství Na Oznici
Sobotní podvečer patřil 
vyhlášení soutěže „Mikulášská 
nadílka“ a rozdání věcných 
cen od našeho sponzora pivo-
varu Radegast.

Mladí hasiči SDH 
Oznice
Postupové soutěže hry Plamen
Letošní pouť postupovými soutěžemi jsme zahájili obvod-
ním kolem konaným 7. 5. 2022 v Leskovci. V mladší kate-
gorii jsme soutěžili s dvěma družstvy, kdy naši benjamínci 
obsadili 10. místo a zkušenější družstvo vybojovalo druhým 
místem postup na okresní kolo. Starší žáci zvítězili a taktéž 
postoupili na okresní kolo konané 21. 5. 2022 na stadionu 
ve Valašském Meziříčí. Mladší žáci na okresním kole obsa-
dili 4. místo, starší žáci zvítězili a postoupili na krajské kolo 
hry Plamen konané 11. 6. v Horním Lidči. Tam se družstvo 
ve složení Vendula Potěšilová, Honza Ramík, Rosťa Zimek, 
Amálie Sousedíková, Nela Skýpalová, Matěj Konvičný ml. a 
st., David Januš, Štěpán Černoch, Jan Janírek, Bednaříková 
Natálie, Klanicová Leona pod trenérským vedením Přemysla 
Sousedíka, Josefa Klanicy a Karolíny Skýpalová ve všech 
disciplínách umístilo na stupních vítězů a po čtyřech letech 
stalo mistrem Zlínského kraje s právem reprezentace na 
Mistrovství ČR hry Plamen. To se konalo ve dnech 25. 6. a 26. 
6. 2022 v Hradci Králové, kde se našim svěřencům podařilo 
vybojovat celkové 9. místo. 

Po okresním kole přišla na řadu Okresní liga mladých hasičů 
Vsetín, kde se zápolilo v seriálu devíti soutěží o přeborníka 
okresu v disciplínách Požární útok Plamen a Štafeta dvojic. 
V mladší kategorii pod vedením trenérů Markéty Hašlové, 
Danici Šebestové, Petra Šebesty jsme soutěžili celkem s 
třemi družstvy. SDH Oznice A tým, letos dvakrát zvítězil a 
jednou skončil na třetím místě a v tvrdé konkurenci celkové 
5. místo a Oznice B a C obsadila celkové 22. a 41. ligové místo. 

V kategorii starších žáků vybojovali naši starší žáci vítězství v 
okresní lize díky pěti vítězstvím a jednomu druhému místu v 
jednotlivých soutěžích. Na základě výsledků okresní ligy jsme 
reprezentovali okres Vsetín na výběrové soutěži o Pohár ředi-
tele HZS Zlínského kraje, kde jsme nepoznali chuť porážky ani 

HASIČI



OZNICKÝ ZPRAVODAJ                    PROSINEC 2022 OZNICKÝ ZPRAVODAJ                    PROSINEC 2022 1312

jedné z disciplín a vybojovali jsme celkové první místo.
Další oblastí, které se intenzivně věnujeme jsou soutěže v 
Běhu na 60 m s překážkami, V letošní sezóně jsme se zú-
častnili dvou seriálů a to TOMITRONIX CUPu v běhu na 60 m 
překážek OSH Vsetín a Českého halového pohárů, populární 
soutěže Šumperský soptík a nově postupových soutěží v 
této disciplíně. V těchto soutěžích jsme dosáhli spoustu 
úspěchů. V našem okresním poháru v TOP pětkách se naši 
svěřenci neztratili ani v jediné kategorii, ve které jsme starto-
vali. V minipřípravce zvítězil Daniel Hašl. V přípravce stříbro 

vybojoval Lukáš Mrlina, třetí místo Toník Hruška. V mladších 
žácích vítězství v poháru vysoutěžil Josef Sousedík a čtvrtý 
skončil Tomáš Mrlina. Ve starších žákyních celkové druhé 
místo poháru vybojovala Amálka Sousedíková a celkově 
třetím starším žákem se stal Matěj Konvičný st. a pátým 
David Januš. V Českém halovém poháru jsme se zúčastnili 
všech čtyř soutěží. Zde jsme nedosáhli na stupně vítězů, ale 
v celkovém hodnocení poháru se naši zástupci neztratili. V 
bodované TOP 50 v mladších žáků Josef Sousedík skončil 
na krásném 8. místě, Tomáš Mrlina na 43. místě z celkového 
počtu 297 účastníků. Ve starších holkách Amálie Sousedíko-
vá vybojovala celkové 11. místo z celkových 462 účastnic a 
ve starších klucích se osmnáctým místem Matěj Konvičný  z 
celkového počtu 331 chlapeckých účastníků. Samostatnou 
kapitolou našeho šedesátkování byla soutěž Šumperský 
soptík. První do bojů na této soutěži vstoupil v kategorii do 
8 let přípravka Daniel Hašl, který obsadil osmé místo. Po 
přípravce přišli na řadu mladší kluci, kde se nejlépe s tratí 
vypořádal celkově sedmý Tomáš Mrlina, který spolu s Ada-
mem Hrabovským, Lukášem Mrlinou, Tomášem Skýpalou, 
Antonínem Hruškou a Antonínem Janírkem svými výkony 
vysoutěžili pohárem oceněné 2. místo mezi družstvy. Ve 
starších žácích se nejlépe závod vydařil celkově prvnímu 
Matěji Konvičnému st. a druhému Davidu Janušovi. Samo-
statnou kapitolou v šedesátkování se staly premiérově v 
tomto ročníku hry Plamen postupové soutěže. Pro postup 

do krajského kola bylo rozhodující pořadí v okresním 
poháru v šedesátkách. V krajském kole na konci prázdnin v 
Hutisku Solanci nás tedy reprezentovali čtyři zástupci. Josef 
Sousedík v mladších žácích zvítězil, Tomáš Mrlina v této 
kategorii obsadil šesté místo. Ve starších žákyních Amálie 
Sousedíková skončila stříbrná a v žácích Matěj Konvičný st. 
na bronzové příčce. Všechna tato umístění nám zajistila po-
stup mezi nejlepší žákovské závodníky na Mistrovství ČR v 
Běhu na 60 m s překážkami konaného 25.9. 2022 v Benešo-
vě, kde kluci Tomáš Mrlina a Josef Sousedík vybojovali 52. a 
59. místo. Amálie Sousedíková ve velmi vyrovnané kategorii 
starších holek obsadila 11. místo, kde jí na stupně vítězů 
chybělo 18 setin a Matěj Konvičný st. obsadil republikové 
31. místo. Ve výsledku se tedy v šedesátkách jednalo o velmi 
úspěšný rok, kdy se ozničtí zástupci prezentovali krásnými 
výkony při zlepšení svých osobních rekordů.
Poslední soutěžní částí našeho mládežnického snažení 
byla sobota 24. září, kdy po dlouhých letech končí Závod 
požárnické všestrannosti v soutěžích hry Plamen. Nejprve se 
na trať vydalo 30 hlídek mladších žáků. Mimo běhu v terénu 
kunovických kopců čekalo na závodníky šest stanovišť. 
Střelba ze vzduchovky, uzlování, překonání překážky po 
vodorovném laně, požární ochrana, základy první pomoci 
a základy topografie. Každá chyba na těchto stanovištích 

znamená připočtení trestných minut k výslednému času na 
trati. Nejlépe si na trati počínala hlídka mladších žáků Ozni-
ce A, která vybojovala celkové 4. místo, nováčkovské hlídky 
Oznice B, Oznice C a skončily na 15. a 30. místě. Starší žáci 
postavili vzhledem k nedělní republice v šedesátkách do 
závodu jednu hlídku, kdy Oznice obsadila stříbrnou příčku.
Činnost SDH Oznice není jen o soutěžení, ale snažíme se 
dětem vyplnit volný čas i jinými aktivitami, kdy mladší žáci 
v měsíci srpnu zavítali do ZOO v Ostravě a věnovali se spolu 
ze staršími žáky i dalším volnočasovým aktivitám, jako byla 
například listopadová prohlídka Prahy. Starší žáci poslední 
týden prázdnin zažili po dlouhých letech stanovaní za sta-

rou hospodou u studní a vyzkoušeli si jaké je si pobyt venku 
zajistit vlastními silami. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří jsou v naší 
činnosti nápomocni. Ať už finanční, kterou nám v letošním 
roce poskytli naši sponzoři firma PYXIS s.r.o., RV Projekt s.r.o., 
PLASTVALM s. r. o., nebo věcnou od firmy Maxis a. s., CLI-
MAX a.s., GUFEX s.r.o., Zdeňky Janušové – Sladké království, 
Český svaz včelařů, z.s., základní organizaci Bystřička. Dále 
Národní sportovní agentuře a Zlínskému kraji za dlouhotr-
vající dotační podporu. Dále děkujeme i za neocenitelnou 
podporu našeho nejbližšího partnera Obci Oznici. Velké 
poděkování patří i rodičům našich závodníků, kteří nás 
podporovali v našem postupovém snažení a taktéž se starali 
o spokojená bříška všech účastníků Oznických šedesátek a 
byli nám nápomocni i při brigádách během roku. Tak ještě 
jednou, všem velké dík. Za SDH Oznice vedoucí kolektivu 
mladých hasičů Přemysl Sousedík.

Dorostenci sezóna 2022
V sobotu 2. července se družstvo dorostenců SDH Oznice 
utkalo s dalšími třinácti nejlepšími krajskými reprezen-
tačními týmy o co nejlepší umístěni na Mistrovství ČR v 
Požárním sportu na stadionu v Ústí nad Labem. Tým ve 
složení Martin Gerža, Tomáš Holčák, Marek Bětuňák, Radek 
Skýpala, Václav Trusina, Erik Adámek a Adam Adámek 
z SDH Vsetín Rokytnice a Vít Vymazal z SDH Morkovice 
pod vedením trenérského tria Romana Bartoně a Martina 

Holčáka a Jakuba Holčáka vybojoval krásné celkové 7. 
místo. Všem kteří se na tomto úspěchu podíleli děkujeme a 
klukům přejeme mnoho chuti do přípravy na další sezónu. 
Poděkování patří i SDH Vsetín Rokytnice a SDH Morkovice, 
že umožnili svým členům posílit oznické dorostenecké 
reprezentační družstvo.

17. mezinárodní 
hasičskou soutěž v Celje 
2022
V předposlední týdnu 
měsíce července se 
konala ve slovinském 
Cejle vrcholová hasičská 
soutěž, kde soutěžil v 
reprezentačním týmu 
ČR v mužské katego-
rii odchovanec SDH 
Oznice Daniel Klvaňa. 
I díky jeho výkonům 
se podařilo mužům 
vybojovat zlaté olym-
pijské medaile. Dan si 
ještě z dějiště hasičské 
olympiády odvezl další dva cenné kovy, zlatou medaili ze šta-
fety 4 x 100 m s překážkami a stříbrnou z disciplíny Výstupu 
na cvičnou věž. Danovi gratulujeme a přejeme pevné zdraví a 
spoustu chuti do dalšího sportování. 

Družstvo veteránů SDH 
Oznice
Družstvo veteránů v letošním roce soutěžilo ve složení ( po-
dle fotografie z tréninku zleva )  Jan Bartoň, Radek Skýpala, 
Roman Bartoň, René Skýpala, Adam Petržela, Radek Skýpala 
a Martin Holčák.  Poctivý trénink jsme zúročili senzačním 
vítězstvím na obvodovém kole našeho okrsku v Růžďce. Po 
mnoha letech jsme byli nominováni na okresní kolo, které 
se mělo uskutečnit v Babicích. Vynaložili jsme mnoho úsilí 
na přípravu, bohužel soutěž byla těsně před konáním zruše-
na.  Jiné  soutěže jsme se již letos nezúčastnili.
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Myslivecký spolek hospodaří na území obcí Mikulůvka-Oz-
nice, kde má základnu 20 členů, 1 čekatel, 2 čestné členy. 
Myslivecký kroužek má 23 dětí pod vedením p. Martina 
Gerži. V roce 2022 jsme vypomáhali při kulturních akcích. 
Jako první byl tradiční myslivecký ples, který se opět vy-
dařil. V březnu jsme zhodnotili práci za celý myslivecký rok 
výroční členskou schůzi, kde jsme mezi sebe přijali nového 
člena. V jarních měsících se zoralo 5 políček, na které byly 
zasety různé obilniny. Každý rok na to žádáme dotaci od 
Zlínského kraje. V dubnu jsme vypomáhali při pálení čaro-
dějnic, kde jsme zajištovali pohoštění. Myslivecká sezona 
začíná v květnu, kdy jsou povoleny první úlovky spárkaté 
zvěře srnců. Jednou z dalších akcí byla výpomoc na setkání 
4 obcí, která se velmi zdařila. Navařili jsme dva velké hrnce 
guláše, které byly brzy prázdné. Myslivci měli v červnu na 
dětském dnu 3 stanoviště. A to střelbu ze vzduchovky, 
lezení po laně a poznávaní zvěře. Nejtěžší fyzickou akcí pro 
nás myslivce byl turnaj ve florbalu. Po loňském úspěchu 
jsme letos ještě více zabrali a po těžkých bojích obhájili 2. 
místo. Hnacím motorem byla asi bečka piva, kterou jsme 
nakonec vyhráli. V letních měsících jsme uspořádali brigá-
dy na myslivecké chatě, kde jsme připravovali zázemí na 
setkání a posezení s občany Mikulůvky i Oznice. Na konci 

srpna jsme připravili přes 300 porcí jídel, které se všechny 
prodaly. Velká účast nás potěšila a už se těšíme na příští 
rok. Myslivecký spolek se v podzimním období zabývá plá-
novaným odstřelem zvěře, krmením a opravami myslivec-
kého zařízení. Taky tlumením škodné zvěře, které je v naší 

honitbě velké množství. Dokoupili jsme jaderné krmivo 
(oves, ječmen, kukuřici). K tomu nám poskytly obce Oznice 
i Mikulůvka finanční dotaci. Ceny krmiva se vyšplhaly do 
neskutečných výšek. Proto jsme museli snížit chov bažantů 
a krocanů. Myslivci byli nápomocní při rozsvícení Betléma 

a připravili vepřové ovary a guláš. Listopad a prosinec je 
pro myslivce doba honů. V naší honitbě jsou naplánovány 
2 hony a 1 naháňka na škodnou zvěř. Samozřejmostí je 
stále dokrmování zvěře. Myslivecký spolek Dlúhá Hůra, 
děkuje obecním úřadům Oznice-Mikulůvka, všem spon-
zorům a spolkům za dobrou spolupráci. Myslivecký spolek 
přeje všem občanům hlavně zdraví a štěstí v roce 2023.

LESU ZDAR  
Tvrdý Miroslav - předseda Mysliveckého spolku

Myslivecký kroužek 
Oznice 

7. 7. - Cyklovýlet s mladými myslivci
Myslivecký kroužek Oznice - Mikulůvka se vydal na cyklo-
výlet z Hostýnu na Oznici. I když to podle fota nevypadá, 
celý den pršelo, takže trasa byla pěkně náročná, ale i tak 
jsme si to užili.

11. 9. - Závody ve střelbě ze vzduchovky na Oznici pro 
mládež i dospělé.
Na Oznici se uskutečnily závody ve střelbě ze vzduchovky. 
Střílelo se na 4 stanovištích z toho jedno stanoviště bylo na 
pohyblivý terč. Přihlášeno bylo celkem 57 závodníku. 

9. 10. – Brigáda – sběr řepy
V brzkých ranních hodinách se myslivecký kroužek Dlúhá 

Hůra - Oznice vydal na sběr krmné řepy pro zvířátka do 
Lipníku nad Bečvou. Počasí přálo, děti nadšeně sbíraly, 
dospělí osekávali natě a zvířátka se už teď těší na dobrotu.

25. 9. – Okresní kolo ve střelbě ze vzduchovek
Ve Valašské Polance se konalo Okresní kolo ve střelbě ze 
vzduchovek, které pořádal Okresní myslivecký spolek 
Vsetín ve spolupráci s místním myslivecký spolkem. Z na-
šeho mysliveckého kroužku se zúčastnilo 11 závodníků. 

27. 10. – Exkurze na 112
Ve čtvrtek se myslivecký kroužek vydal do Ostravy na ex-
kurzi do sídla Integrovaného záchranného centra 112. Bylo 
neskutečné vidět jak naši záchranáři z velkého centra jsou 
perfektně vycvičeni a vybaveni. Všichni si to náramně užili 
a nakonec jsme stihli i nákupní centrum Avion.

MYSLIVECKÝ SPOLEK 
DLÚHÁ HŮRA
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ať už s časových důvodů nebo termínů jiných akcí spolků. 
Navíc zájem o tyto turistické akce postupně upadá. Ale to 
nás neodrazuje od plánování dalších možná i atraktivnějších 
výletů pro další rok. V plánech našeho spolku je i dokončení 
druhé části osvětlení vzadu nad hřištěm s umělým povrchem. 
Sloupy už máme k dispozici, a tak věříme, že to zvládneme. 
Tím by osvětlení celého areálu bylo kompletní. Určitě se 
budeme snažit v příštím roce organizovat všechny naše 
tradiční kulturní a sportovní akce, tak jako v minulých letech. 
O všech těchto akcích vás budeme včas informovat. Závěrem 
bych chtěl oznámit velice smutnou zprávu. Dne 10. listopadu 
letošního roku naše řady navždy opustil jeden ze zakladatelů 
a bývalý předseda TJ Oznice pan Bohumil Bětuňák. Byl drži-
telem medaile ČUS ( Česká unie sportu) za zásluhy o rozvoj 
sportu v obci. Touto cestou bych chtěl vyjádřit upřímnou 
soustrast celé jeho rodině. Je před námi nový rok. Věřím, že si 
najdete čas na naše akce nebo si zajdete jen tak zasportovat 
na oznické multifunkční hřiště. Je to příležitost se odreagovat 
a udělat něco pro své zdraví. 
Chtěl bych za TJ Oznice popřát všem občanům šťastné a 
veselé Vánoce a do nového roku 2023 hlavně zdraví a pevné 
nervy.

Jan Herber                                                                                                                                            
       předseda TJ Oznice                     

Po dvouleté covidové pauze jsme se mohli konečně na-
dechnout a s elánem pustit do pořádání našich tradičních 
akcí. V březnu se uskutečnila sportovní zábava, kde se o 
hudbu tentokrát postaral DJ Aša. Přišlo necelých sto hostů, 

kteří si užili krásný hudební večer s bohatou tombolou. 
První červnovou neděli jsme se podíleli na organizaci 
dětského dne. V neděli 26. června jsme pořádali florbalový 
turnaj „O pohár starosty“. Všechny spolky obce vytvořily 
celkem 5 družstev (sportovci, myslivci, včelaři a 2 týmy 
hasičů). Z vítězství se nakonec radovali mladí hasiči, na 
druhém místě skončili překvapivě myslivci a třetí místo 
zůstalo starším hasičům. V pondělí 4. července jsme pořá-
dali 3. ročník nočního turnaje v plážovém volejbalu ,,Night 
Beach Oznice“. Za ideálního počasí se turnaje zúčastnilo 
10 týmů z různých koutů Moravy (Oznice, Vsetín, Milotice, 
Krásensko, Jedovnice). K vidění byl krásný volejbal plný 
napínavých výměn. Celkem se odehrálo 28 zápasů. V dra-
matickém souboji o třetí místo zvítězili „Krásenští hoši“ nad 
vsetínským „Vito“ 2:1 na sety, a získali tak bronzové medai-

le. Do finále postoupil polomístní tým „Peli“ s Liborem Hra-
bovským a tým mladých volejbalistů ,,Mroži“ až z dalekých 
Jedovnic. „Mroži“ nakonec zvítězili ve dvou setech 13:11 
a 12:8 a po zásluze si odvezli pohár pro vítěze. V sobotu 
16. července se konal již třetí turnaj, tentokrát nohejba-
lový - Mini Oznica cap. Nejednalo se o pokračování dříve 
slavného turnaje, ale jak již název napovídá, jednalo se o 
menší turnaj víceméně místních celků. Zúčastnilo se ho 
6 týmů. Do finále nakonec postoupil rodinný tým ,,Děda 
a spol“ a tým mladíků z Bystřičky. Z vítězství se nakonec 
radovali „Chlapci z Bystřičky“, „Děda a spol.“ skončil druhý. 
V boji o třetí místo se utkaly „Oznické vosičky“ a „Sněženka 
a machři“. Úspěšnější byly „Oznické vosičky“, a získaly tak 
třetí místo. Podzim na hřišti byl už tradičně slabší. Druhou 
sobotu v září jsme pomohli myslivcům zajistit prodej ob-
čerstvení při soutěži ve střelbě ze vzduchovky ,,Vystřelme 

si společně“. A zatím poslední akcí na hřišti byl listopadový 
pochod broučků, kde jsme teplým čajem pro děti a svařá-
kem pro dospělé pomohli dobít baterky a poskytli azyl všem 
účastníkům tohoto pochodu, který pořádala obec Oznice. 
Turistické výlety jsme letos stihli uspořádat jen dva. První 
byl koncem března. Jelo se vlakem z Bystřičky do Teplic nad 
Bečvou. Tam jsme se nejdříve vydali po naučné stezce kolem 
jeskyní až k místním vodopádům. Prošli jsme nejen okolí, ale 
i centrum lázeňského města a odpoledne jsme spěchali na 
vlak, kterým jsme se vraceli zpět. Na druhém výletě v půlce 
dubna jsme se vydali do Rožnova pod Radhoštěm. Tentokrát 
nám obec zapůjčila auto. Tím jsme ušetřili spoustu času. Šlo 
se přes rožnovské paseky na Malý Javorník a zpět. Ušetřený 
čas jsme mohli využít k zastávce na občerstvení v útulné 
hospůdce po cestě. Další výšlapy se už nepodařilo uskutečnit, 

V sezóně 2021/2022 jsme odehráli již devátou sezónu 
Valmez ligy. Ve své skupině 3B jsme odehráli celkem 16 
zápasů základní části. Tam se nám moc nedařilo, dopláceli 
jsme na hodně slabou účast, kdy jsme většinu zápasů 
odehráli v měně než 10 lidech.  Do Play off jsme nako-
nec postoupili ze 7. místa s konečnou bilancí 5 výher a 
11 proher. Tam jsme se utkali s druhým týmem tabulky 

Porubou. Tu jsme porazili 2:0 na zápasy a vůbec poprvé v 
naší historii přešli přes první kolo Play off. Semifinále bylo 
dramatické a po výhře 2:1 na zápasy proti týmu Rangers 
jsme se mohli radovat z finálové účasti. Vyřadili jsme tak 
první i druhý tým základní části, což je velký úspěch. Ve 
finále jsme se utkali proti týmu Cabotu. Finálová série 
přinesla dramatické a vyrovnané souboje, ve kterých jsme 
ale bohužel tahali za kratší konec. Tomu odpovídalo i 
skóre obou utkání, které skončilo pokaždé 4:3 ve prospěch 
Cabotu. Ten se tak stal celkový vítězem naší ligy. Prohra 
byla trochu zklamáním, nicméně sportovně musíme uznat, 
že soupeř byl lepším týmem. Vždy chyběl kousek, jeden 
gól k vyrovnání či zdramatizování série. To se nepovedlo, 
nicméně byli jsme důstojným soupeřem a finále si užili. 
Celkově je naše finálová účast obrovským úspěchem. Ještě 
poslední zápasy základní části nebylo vůbec jisté, že se do 
Play off dostaneme.

Libor Hrabovský
HC Oznice

TJ OZNICE

HOKEJ - HC OZNICE
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OZNIČÁNEK
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. Od 
letošního roku je zde uplatňován nový způsob dotačního 
programu, který vychází z přímé spolupráce s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR. Pro děti a jejich rodiče se ve srovnání 
s předchozím dotačním systémem nic nezměnilo, vše probíhá 
obdobným způsobem jako při dotování z fondů EU. 
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 státních svátcích. 
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. V průběhu roku 2022 jsme začali spolupracovat s tetou 
Bohumilou Konvičnou z Oznice. Dochází k nám na občasnou 
výpomoc. Děti ji mají rády a tak doufáme, že teta s námi bude 
spolupracovat i nadále. Stejně jako v předchozích letech děti ve 
školce tvořily drobné výrobky, chodili jsme často na vycházky 
za zvířátky v okolí nebo na velké sportovní hřiště. Nejvíce času 
jsme asi strávili na naší školkové zahradě, kde děti velmi rády 
využívají všechny herní prvky. V letošním roce také pokračo-
valo naše zapojení do programu „Valaši sa učíja“. V létě jsme s 
většími dětmi vyjeli na 2 exkurze mimo Oznici. Jedna byla v 
nemocnici v Novém Jičíně, kde se děti seznámily s rentgeno-
vým oddělením. Druhá byla v Zubří, kde se děti dozvěděly více 

o práci včelařů. V rámci naší obce jsme potom už s dětmi, které 
chodí do naší školky, absolvovali několik menších návštěv a 
exkurzí, kdy se děti dozvěděly více o správném třídění odpadů 
nebo o tom, jak vzniká hlášení místního rozhlasu. Společně 
jsme se byli podívat do hasičárny a povídali si o práci hasičů. 
Jedno dopoledne za námi do školky přišla teta zdravotnice a 
společně jsme si povídali o úrazech a hlavně jsme si zkoušeli, 
jak poranění ošetřit, obvázat nebo zalepit rychloobvazem. 
Hlavně obvazování se dětem moc líbilo. Na začátku letošní-
ho roku ještě platila některá epidemiologická omezení, ale 
postupně jsme zorganizovali obvyklé akce pro děti jako je 
návštěva Mikuláše nebo posezení u Vánočního stromečku.. 
Bohužel za námi letos nedorazilo oblíbené divadélko. Nejdřív 
tomu bránila platná opatření, potom zdravotní komplikace na 
straně herců. Tak snad v příštím roce se situace změní a diva-
délko zase uvidíme.  Jako větší akce přímo v areálu školky opět 
proběhla brigáda na údržbu naší zahrady, kterou jsme si spo-
lečně užili. Rodiče rozvezli mulčovací kůru na záhonky, vytrhali 
plevel a ostříhali keře. Děti měly volnou zábavu na pískovišti 
a průlezkách, některé s chutí pomáhaly dospělákům. Po práci 
jsme si všichni společně opekli špekáčky. Stejně jako v před-
chozích letech jsme i letos pomohli s organizováním velkých 
veřejných akcí naší obce. Po nucené odmlce se letos opět konal 
dětský karneval, na který přišlo neuvěřitelné množství dětí a 
dospělých nejen z naší obce. Opravdu jsme se téměř nevešli do 
prostor místního sálu a pohostinství. Velikonoční tvoření bylo 
poněkud klidnější, ale i tam bylo poznat, že jsme všichni velmi 
rádi začali zase normálně fungovat. V průběhu roku 2022 pak 
proběhl již klasicky Dětský den. Na podzim následovalo Dýňo-
vání, kterého se také zúčastnilo nečekané množství zájemců. 
Potom to byl Pochod Broučků se zamykáním lesa i oblíbená 
Drakiáda. A s velkým ohlasem se setkalo také Vánoční tvoření 
a jarmark, kde si návštěvníci mohli dekorace a dárky nejen vy-
robit, ale měli také možnost si je zakoupit od našich šikovných 
spoluobčanů. U některých z výše uvedených akcí bylo poznat, 
že jsme navázali přátelskou spolupráci s Hankou Potěšilovou, 
kdy jsme naše již obvyklé akce doplnili a ozvláštnili dopro-
vodným programem. Připravili jsme pro děti naučné stezky s 
otázkami a tajenkou. Myslíme si, že to je příjemná změna a děti 
se pokaždé rády účastnily. Na přelomu běžného školního roku 
srpen-září 2022 stejně jako každý rok 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!

Letošní rok byl pro včelaření příznivý, dobrá byla i medová 
snůška. Určitě jste oslovili některého ze 16-ti oznických 
včelařů a koupili si med vyprodukovaný v naší obci. 
Celkem je na Oznici 115 včelstev. Bohužel, v podletí a na 
podzim se opět ukázala síla nepřítele včel – varroázy a 
došlo k úhynům včelstev, celkový stav se dozvíme až po 
přezimování na jaře.  Budeme se muset zaměřit na léčení 
tohoto onemocnění  již v srpnu a září. 17. června se nám 
díky dobrému počasí  a velkému počtu účastníků úspěšně 
podařilo uspořádat včelařskou zábavu. K poslechu a tanci 
hrála rocková kapela Darrock a DJ Vaněk. Kromě medoviny 
jsme mohli ochutnat i vynikající občerstvení.

V neděli 6.listopadu jsme ve spolupráci s obcí a za pomoci 
mnoha dalších pomocníků brigádně vysadili další alej lip a 
třešní ( dotace SFŽP ).

Pomáháme začínajícím včelařům, založili jsme a vedeme 
včelařský kroužek pro děti i dospělé – kde se společně  učí-
me porozumět včelám.  Naším velkým úkolem je připravit 
se  na soutěž pro mladé včelaře Zlatá včela, jejíž krajské 

kolo proběhne příští rok v dubnu u nás na Oznici. Děti 
budou porovnávat znalosti z botaniky, poznávat včelařské 
pomůcky a mikroskopem budou zkoumat části včel. Zde 
budeme potřebovat od všech velkou pomoc celou akci 
organizačně zvládnout.

Děkujeme obci Oznici a všem našim příznivcům a kamará-
dům za pomoc a podporu. 

 Bartoň Roman

Včelařský kroužek
8. leden – včelařský kroužek – túra
Jelikož včelař musí být i fyzicky zdatný, vydali se členové 
kroužku na túru z Trojáku na Oznici. Na Troják se vyjelo 
autobusem a poté se šlo kolem rozhledny Maruška, dále 
přes Bludný, Čečetkov, Lázy, Kuželek a Čarabovskou. Cíl byl 
jasný - oznická hospoda. Akce se konala za podpory MAS 
Střední Vsetínsko v rámci projektu "Valaši sa učíja".

VČELAŘI OZNICE
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Ukrajinští uprchlíci
17. srpna jsme vypravili domů poslední „naše“ ukrajinské 
uprchlíky, kterým obec Oznice poskytla azyl před válkou. 
Tímto bychom chtěli poděkovat JSDH Oznice a všem 
občanům obce Oznice za pomoc, kterou poskytli děvča-
tům a jejich dětem a zpříjemnili jim tak pobyt v naší obci. 
Velké poděkování patří také manželům Nohavicovým, kteří 
maminkám s dětmi poskytli střechu nad hlavou. 

23. a 24. 9. – Volby do zastupitelstev obcí
V uvedených dnech probíhaly volby do zastupitelstev obcí. 
V naší obci byla opět vysoká účast, celkového počtu 396 
právoplatných voličů odvolilo 285 občanů, tj. skoro 72 %. 

Vrakfest
Za podpory obce Oznice nás na vrakfestech reprezentovali 
dva ozničtí závodníci Reňa Skýpala a Petr Hrabovský, a to 
na závodech v Brankách na Moravě (14. 5.), Bystřičce (30. 
7.) a Brankách (1. 10.). Naše dvě posádky s velkým servis-
ním týmem a velkou fanouškovskou základnou nám vůbec 
neudělaly ostudu, ba naopak přispěly k atraktivnosti všech 
závodů. Mockrát klukům děkujeme a jsme rádi že jste se 
nám pokaždé ve zdraví vrátili. 

15. 6. – 20. 10. – Rekonstrukce a oprava multifunkčního 
objektu v obci Oznice
Od poloviny června probíhá rekonstrukce společných 
prostor v budově obecního úřadu a hasičské zbrojnice na 
Oznici. Na tuto obnovu jsme získali 60% dotaci z fondu 
Zlínského kraje v rámci programu na podporu obnovy 
venkova pro rok 2022.

Nové Zastupitelstvo obce Oznice
Dne 20. října 2022 proběhlo první zasedání nově zvole-
ného Zastupitelstva obce Oznice. Na tomto ustavujícím 
zasedání byl zvolen starosta obce, místostarosta obce a 
byly určeny funkce dalším členům zastupitelstva. Nově 
zvolení členové Zastupitelstva obce Oznice děkují všem 
občanům, kteří v proběhlých volbách projevili svou pod-
poru či důvěru a dali výše jmenovaným svůj hlas. Věříme, 
že s prací nového Zastupitelstva budete v následujících 
čtyřech letech spokojeni.

19. 9. – 8. 11. - Stavba chodníku na Oznici - II. etapa
Od září se intenzivně pracovalo na stavbě nové části 
chodníku od středu obce směrem k hornímu konci. Na 
tento projekt obec Oznice vyřídila 95% dotaci od Minister-
stva pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu. Věříme, že nový chodník budete 
rádi využívat ke svým procházkám po obci, a zároveň zvýší 
vaši bezpečnost.

11.-13. února – Jizerská 50.
Druhá účast našeho občana Libora Hrabovského na legen-
dární Jizerské padesátce. Jak sám napsal, byla zde skvělá 
atmosféra „Gut race a very gut vetr“ … :-D

Z-BOX Zásilkovna
Od 28. 2. si můžete nechat poslat balíček do Z-BOXU i na 
Oznici. Z-BOX je umístěný u budovy Re-use centra v centru 
obce. Z-Box je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, 
díky kterému už nikdy nemusíte být jako na trní a čekat, až 
vám zavolá kurýr.

Dne 3. 3. byla obec Oznice s SDH Oznice požádány o 
pomoc s přepravou uprchlíků z Ukrajiny, hlavně matek s 
dětmi. 5. března brzy ráno tedy vyjely z Oznice dvě 
9-místná vozidla spolu s ostatními hasičskými sbory na 
hraniční přechod mezi Polskem a Ukrajinou. 

17. 5. – 15. 7. 2022 - Rekonstrukce veřejného prostran-
ství před obecním úřadem Oznice
Od poloviny května probíhala rekonstrukce nádvoří před 
OÚ, na kterou jsme získali dotaci, ve výši 80%, od Státního 
zemědělského investičního fondu v rámci Programu roz-
voje venkova ČR za spolufinancování Evropskou unií. 

18. 7. – 31. 8. – Oprava komunikace 9MK v obci Oznice
Od poloviny července probíhala oprava místní komuni-
kace na horním konci Oznice, v rámci programu MMR 
„Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje 
regionů“ na opravu komunikací poškozených v souvislosti 
s řešením kůrovcové kalamity. Obec Oznice obdržela od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši 60% vznik-
lých nákladů.

ZAJÍMAVOSTI
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Veřejný prostor – urnový háj Oznice
V současné době probíhají studie a projekční práce na pro-
jektu k vybudování urnového háje na Oznici, v místní části 
„na Bochňově“. Realizace projektu však bude v rozmezí 
několika let. Pro představu, přikládáme foto projektu

Sauna na Oznici
Připomínáme, že sauna na Oznici (Oznice 91, u MC Ozničá-
nek) je opět v provozu. V těchto chladných dnech se proto 
můžete přijít příjemně zrelaxovat s prohřát. 
Součástí areálu sauny je finská sauna, ochlazovací káď, spr-
cha, WC, odpočinkový prostor s lehátky a šatna. Celková 
kapacita areálu sauny je 5 osob.
Termín a čas saunování si můžete zarezervovat na 
odkazu: http://tj.oznice.cz/rezervace-online/

Provozní doba: 
Středa 17:00 – 21:00 
Čtvrtek 17:00 – 21:00 
Pátek 17:00 – 23:00 
Sobota 17:00 – 23:00 
Neděle 16:00 – 20:00

Na OÚ Oznice si rovněž můžete zakoupit „Poukazy do 
sauny“, které jsou vhodné například jako dárek

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 
zbytečným sporům. Obec Oznice je dostatečně vybavena 

pro zimní údržbu místních komunikací, ale při sněhové 
kalamitě může zprůjezdnění cest trvat i několik hodin. 
Proto vás prosíme o pochopení a trpělivost. Zároveň vás 
žádáme o neparkování vozidel na silnicích, brání tak v 
průjezdu techniky zimní údržby. Také vás žádáme o ořez 
všech stromů a keřů, které zasahují do místních komunika-

cí – hrozí poškození všech větších 
vozidel. Dále 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 komuni-
kací „Dědičky“, nenechávejte stát 
vozidla v zatáčce, hrozí nebez-
pečí nehody. Traktor s radlicí má 
potom velké problémy s průjez-
dem. Vozidlo musíte zaparkovat 
na taková místa, aby nebránila 
průjezdnosti údržby.

Děkujeme za pochopení.

 Výstavba chodníku úsek III. 
 Oprava místních komunikací 
 Výstavba osvětlení na multifunkčním hřišti II. etapa
 Vybudování místního urnového háje 
 Rekonstrukce budovy na multifunkčním hřišti
 Bývalá budova školky – příprava projektu na podání 

žádosti o dotaci na bytový dům 
 Odpadní vody – aktualizace decentrálního čištění odpad-

ních vod v naší obci (domovní čistírny)
 Vypracování studie na výstavbu účelového hřiště pro 

hasičský sport
 Vybudování posilujícího vodního zdroje – změna PRVKU-

ZL
 Vybudování vodních ploch 
 Vybudování autobusové zastávky na dolním konci 
 Koupě lesních pozemků

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.

PROJEKTY A PLÁNY  
DO BUDOUCNA



Termíny dle dohody  
Tel.: 605 895 808

Kadeřnictví  
na Oznici

Kosmetika  
na Oznici

Tel.: pí. Kubjátová  605 039 628

Rozpis odvozu směsného komunálního odpadu 

a tříděného odpadu v roce 2023 
O případných změnách termínů budete včas informování. 

Měsíc odvozu 
Den odvozu  

směsného komunálního 
odpadu 

Den odvozu  
tříděného odpadu 

(plast, papír, tetrapak) 
Leden 10. 24. 27. 
Únor 7. 21. 24. 
Březen 7. 21. 31. 
Duben 4. 18. 28. 
Květen 2. 16. 30. 26. 
Červen 13. 27. 30. 
Červenec 11. 25. 28. 
Srpen 8. 22. 25. 
Září 5. 19. 29. 
Říjen 3. 17. 31. 27. 
Listopad 14. 28. 24. 
Prosinec 12. 27. 29. 

Vaši popelnici vždy přistavte k cestě tak, aby obsluha poznala, že ji má vyvézt.  

Pokud bude vedle nádoby na zemi pytel, bude brán jako další popelnice. 

Po vysypání obsahu si popelnici opět schovejte, nejlépe za plot, na váš pozemek. 

Barevné 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).  
Co patří do směsného komunálního odpadu: smetí, alobal, CD, celofán, fotografie a filmový materiál, 
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 kompostéru).  Patří sem i textil, hračky kabelky aj. ve špatném stavu – v dobrém 
stavu patří do kontejneru na textil.  



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 zatáč-
kách, kde se stává daná komu-

nikace nepřehledná a zvyšuje se 
riziko nehodovosti.

Pokud nemáte možnost si ořez 
udělat sami, rádi Vám pomů-

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

naštěpkujeme.

JAK UŠETŘIT V DOBĚ 
DRAHÝCH ENERGIÍ?  
Energoporadna pro 

občany obce.
 
Obec Oznice nabízí občanům zdarma nezávazné 
konzultace a poradenství související s problematikou 
úspor nákladů souvisejících s vytápěním domů, ohře-
vem teplé užitkové vody a snížením spotřeby elektric-
ké energie všeobecně.

Zájemci se mohou obrátit se svými dotazy nebo 
žádostí o osobní konzultaci telefonicky na čísle 
702304562. Je také možno sjednat schůzku e-mai-
lem na adrese: nohavica.vlastimil@gmail.com.

NABÍDKA PRÁCE
Obec Oznice hledá do místního pohostinství číšníka/servírku 

(nástup možný ihned). 
Pracovní doba: středa - neděle v odpoledních a nočních hodi-

nách.
Požadujeme:  schopnost samostatné práce, spolehlivost, 

komunikativnost a příjemné vystupování, časovou flexibilitu, 
vyučení a praxe v oboru vítána.

Bližší informace na OÚ Oznice nebo na tel.: 571 453 260, 725 016 
029.

Své životopisy zasílejte na e-mail: obec@oznice.cz

KOUPÍME LESNÍ 
POZEMKY A LOUKY

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

prosím kontaktujte Obecní úřad Oznice.

Inzerce >>

Vážení občané,
opět držíte v rukou oznický zpravodaj „ročenku“ za téměř uplynulý rok 2022.

Po předchozích letech s „kovidem“, se nám letos ulevilo, a konečně mohly svobodně proběhnout všechny plánované 
kulturní, sportovní a jiné akce.

Vážíme si všech, a tímto jim děkujeme, kteří nás podporují a aktivně pomáhají řešit vše, s čím se v naší obci den co den 
potýkáme. Myslíme si, že za uplynulý rok jsme opět odvedli spoustu práce, která je vidět.

V příštím roce nás nejspíš čeká velmi těžký rok z důvodu energetické krize. Obec Oznice však dělá vše proto, aby 
nemusela zvedat náklady svým občanům. Proto nebudeme v příštím roce zdražovat žádné služby a poplatky. 

I tak může již zmíněná finanční krize nečekaně dopadnout na kohokoliv z nás. Obec Oznice proto nabízí v případě 
potřeby svým občanům pomoc při řešení těžkých životních situací. Proto se neváhejte obrátit o pomoc na obecní úřad 

Oznice, a to i v případě například sociálních věcí a služeb. Jako obec máme všeobecný přehled a různé možnosti.
Rovněž doufáme, že příští rok ti občané, kteří zde žijí dlouhodobě a využívají výhod života v obci Oznice, se 
konečně stanou řádnými občany obce s trvalým bydlištěm (je potřeba si uvědomit, že hlavní položkou rozpočtu 

obec Oznice je částka za každého občana s trvalým bydlištěm v obci).
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.

Všem děkujeme za podporu
starosta, a kolektiv zaměstnanců a zastupitelů obce Oznice
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