SDH Oznice
Okres Vsetín
Zlínský kraj
Obec Oznice leží jihozápadně od Valašského Meziříčí, v údolí Hostýnských vrchů kolem
potoka Oznička. Katastr obce má rozlohu 613 ha, území obce je charakteristické svými
značnými výškovými rozdíly a velkým procentem zalesnění. V obci žije 455 obyvatel. SDH
Oznice patří mezi mladé sbory. Jeho vznik je datován k roku 1943, kdy vznikl na popud
tehdejší protektorátní správy. Z tehdejších 20 zakládajících členů se SDH především díky
činnosti s mládeží od počátku 80 let minulého století a rozrostl na nynějších 133 členů. Ve
sboru působí 44 mladých hasičů ve věku 6 až 18 let, což je důkazem že výchova příští
generace je jednou z priorit Oznických hasičů. Což dokládají i výsledky v Požárním sportu
mladých hasičů v uplynulých letech, kdy se členové SDH Oznice prosazovali, jak na krajské
úrovni, republikové, tak světové úrovni. Nynější družstvo starších žáků se začalo připravovat
na letošní sezónu už v zimních měsících v tělocvičně ve vedlejší obci Mikulůvka. Po
vítězstvích v obvodním, okresním kole se podařilo zlomit čtyřletou smůlu i v Krajském kole
hry Plamen. A postoupit na mistrovství republiky na domácí půdě Zlínského kraje do Zlína.
Družstvo tvoří: Adam Baletka, Vojta Motalík, Klárka Kociánová, Martin Gerža, Martin Holčák,
Marek Bětuňák, Tomáš Bětuňák, Jarek Tkadlec, Karolína Skýpalová a Hanka Rudolecká.
Podporují je další členové týmu Tom Holčák, Václav Trusina, Aneta Blizňáková a přes
banbinktonové povinnosti Natka Skýpalová a oddychující Míša Skýpalová. Ozničtí se
vyznačují i velkým trenérským realizačním týmem, který tvoří Přemek Sousedík, Laďa Skýpala
st., Tereza Skýpalová, Dan Klvaňa, Markéta Dobešová a Laďa Skýpala mladší, který je
specialista na volnočasové vyžití týmu.
Motto: Jedem si to hlavně užít. A ukázat, co v nás je.
A všem účastníkům MČR hry Plamen a dorostu přejeme hodně štěstí, spoustu životních
zážitků a sportovních úspěchů.
Za SDH Oznice, členové družstva starších žáků, vedoucí mládeže a celé SDH Oznice a Oznický hasičský
fanklub.

