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Rok byl pro Českou republiku, obec Pstruží i občany obce ve znamení mnoha osudových
výročí v rámci české historie. Zejména to bylo 100.výročí vzniku Československa a ukončení
I. světové války. Připomínalo se také 80.výročí nešťastného odtržení pohraničních oblastí
Československa, tzv. Sudet. Stalo se tak po nešťastné Mnichovské dohodě v roce 1938.
Další neblahou historickou událostí byl komunistický převrat v únoru 1948, tedy 70.let zpátky.
Dalších 50.let uplynulo od potlačení Pražského jara. Tedy obrodného procesu, který ukončila
21.8.1968 vojska Waršavské smlouvy, když obsadila naše území. Následně pak zde
Sovětská vojska setrvala po více jak 20 dalších let. V naší obci bylo 120.výročí založení
základní školy, tedy v září 1898. A nakonec 70.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Pstruží. Ten byl založen na schůzi konané 12.června 1948 v 8 večer v hostinci u „Žáčků“.
Proběhly volby a to dokonce třikrát. V lednu to byly prezidentské volby. V dubnu to byly volby
do poslanecké sněmovny a v říjnu to byly komunální volby do obecních zastupitelstev.
Volby do obecního zastupitelstva vyhrálo sdružení „Za Pstruží krásnější“. Má 9 zastupitelů!
Do zastupitelstva byli ještě zvoleni 3 zastupitele sdružení hasičů, 1 zastupitelka strany KDUČSL, 1 zastupitel ze sdružení „Dobrá volba“ a 1 zastupitel ze sdružení „Snowboarďáci“.
Tento rok byl opět charakterizován jako teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Rok
byl nejteplejší za posledních 247 let, a více než abnormálně suché a teplé roky 2015 a 2016!
Letní měsíce červen, červenec a srpen byly mimořádně horké, běžně bylo přes 30°C, červen
okolo 30°C, srpen přes 30°C. V červenci bylo oproti loňskému roku přece jenom více
srážek, častěji pršelo. Z dlouhodobého sledování byl už březen o 5°C teplejší, než
dlouhodobý průměr. Horké a suché počasí mělo neblahý dopad na úrodu a vegetaci
všeobecně! Neblahý dopad byl viditelný zejména na zahrádkách a polích. Září bylo na rozdíl
od loňského roku velmi teplé a suché. Poslední tři měsíce roku byly opět teplé a suché. Vliv
na dění v obci mělo působení obecního zastupitelstva a zájmových sdružení v obci.
Starosta pan Ing.Milan Vaněk zhodnotil práci a výsledky zastupitelstva za uplynulé období.
Vážení spoluobčané,
doba letních prázdnin skončila. Jistě jste si všichni odpočinuli a nabrali nových sil. Počasí
přálo a tak i ten, který nikam nevycestoval, nemusí litovat, protože i u nás je pěkně a lze
nalézt spoustu inspirace pro volný čas.
Za měsíc máme komunální volby a tak trochu seznámení co se zastupitelstvu za poslední
čtyři roky podařilo.
Nemalé finanční prostředky směřovaly do oprav místních komunikací a dnes můžeme
konstatovat, že máme nejkvalitnější síť místních komunikací v okolí. Byl vybudován chodník
kolem krajské silnice od obecního úřadu k zastávce Sever a tím došlo k bezpečnému
propojení obou konců obce z nově vzniklým centrem obce. Je zajištěn bezpečný přístup
k autobusovým zastávkám, k obecnímu úřadu, k základní a mateřské škole. Další větší akci
byla celková úprava centra, vybudováním nového chodníku okolo školy, provedena oprava
kapličky a především pomníku padlých. Centrum obce tímto získalo zcela novou, pěknější
tvář. Podařilo se zrealizovat zatrubnění příkopy a vybudovat chodník okolo Wasylkiwa,
včetně osvětlení. V letošním roce byly provedeny úpravy okolí budovy obecního úřadu.
Zmizela stará „šopa“ a vyrostl nový objekt, kde se nachází skladový prostor obecní techniky,
ale i kryté sezení se zázemím ke společenským i rodinným akcím, novou příjezdovou cestou.
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Došlo k vybudování zpevněného místa úložiště separovaného odpadu. Podařilo se nám
získat dotaci na domácí kompostéry a štěpkovač. Poskytujeme příspěvek na dopravu pro
seniory, příspěvek k dotaci na pořízení ekologického topení. Dále poskytujeme příspěvek pro
občany Pstruží, kteří jsou umístění v Domově seniórů. Nemalé prostředky vkládáme
každoročně do mateřské a základní školy. Finančně podporujeme obecní spolky. Nesmíme
zapomenout ani na kulturní a společenský život. Kulturní výbor pravidelně organizuje řadu
akcí pro občany. Setkání seniorů, velikonoční a vánoční jarmark, smažení vaječiny a den
dětí, plackové hody, den obce a další.
A na čem se dále pracuje. Je podaná žádost na stavební povelení přístavby školy, kde
vzniknou dvě velké třídy školky včetně vlastního zázemí. Součástí je i výměna žumpy. Nyní
jen čekáme na povolení, abychom mohli vybrat dodavatele stavby. Dále se jedná o chodník
kolem hlavní silnice směrem k Frýdlantu. Na tuto akci obec obdržela dotaci
z Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace. V současné době je
projektová dokumentace v připomínkovém řízením s předpokladem, že koncem září bude
zažádáno o stavební povolení a se zahájením výstavby jaro 2019. Ve fázi rozpracovanosti je
i revitalizace parkové plochy za kapličkou. Obec měla zájem odkoupit starý obchod včetně
pozemků a vybudovat dům seniorů. K dohodě s majitelem obchodu a především s úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž je vlastníkem pozemků však nedošlo.
Finanční požadavky byly nad rámec možností obce. Za budovu a pozemky pod a okolo
budovy bylo požadováno 7 miliónů Kč. Obec se však nevzdává v myšlence vybudování
domova pro seniory a hledá dál vhodný pozemek.
Jedna věc, která většinu zastupitelstva trápí je modernizace areálu „Dubina“. Areál Dubina
byl vždy chloubou obce, který nám závidělo celé okolí. Je to centrum společenského dění
obce, ale zub času se na něm podepisuje. Obec poskytla finanční dotaci na zpracování
projektové dokumentace Modernizace areálu Dubina. Projektová dokumentace je hotová a
kdo se s ní seznámil, dá za pravdu, že se povedla. Je však smutné, že se najde člověk, který
má jediný cíl – upřednostnit své zájmy nad jiné a celou snahu o modernizaci blokovat,
zkreslováním faktů, účelovým šířením lží a dokonce i na obec poslat státní kontrolní orgány.
Rádi bychom Vás pozvali na poslední akce, které jsme pro Vás připravili. 15.9.2018 od 9:00
hodin na 40.ročník hasičské soutěže dříve narozených, 21.9.2018 obec pořádá zájezd
Landek, Marlenka a prohlídku vlaku Legiovlak, 27.9.2018 od 15:00 hodin Plackové hody
s drakiádou.
Milan Vaněk-starosta

Události v obci dle posloupnosti termínů :
Počátek ledna byl mrazivý a tak dětí, ale také dospělí, uvítali možnost bruslení na upravené
vodní ploše přeměněné v kluziště. Nachází se v lokalitě u „Lojzůvek“ v dolní části obce.
leden 2018. V místní škole se konal tradiční a rodiči vyhledávaný zápis do prvých tříd. Opět
se uskutečnila „Tří králová sbírka“ v naší obci, kdy chodily dvě skupinky tvořené třemi
dětskými králi v maskách a jedním dospělým.
3.února 2018. byl uspořádán Hasičský ples, který místní hasiči pořádají tradičně desítky let.
23.února 2018. V sále restaurace Vlčárna uspořádala ZŠ a sdružení rodičů 9. Školní ples.
Celou slavnostní atmosféru vhodně doprovodila hudební skupina. Ples měl velkou účast.
26.února 2018. OÚ v tento den zajistil právníka, který zájemcům zodpovídal dotazy.
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2.března 2018. OÚ a obecní zastupitelstvo uspořádalo „VIII. Setkání seniorů“ v místní
restauraci Vlčárna. K tanci i poslechu hrála živá hudba, žáci místní školy vystoupili se svým
kulturním programem, součástí programu byla tombola a humorné kvízy, které řešili přítomni
ve skupinkách. Kvízy byly vyhodnoceny s odměnou vítěznému stolu.
8.dubna 2018. V neděli oslavila paní Antonie Polachová 100. narozeniny! Poprvé v historii
obce má obec tu čest mít ve svých řadách stoletého občana. Osobně popřál starosta obce.
30.dubna 2018. V pondělí mládež v naší obci opět nazdobila a postavila májku. Stalo se tak
v předvečer prvého máje, kdy se tito lidé sešli, aby opět dodrželi tradici, která má své kořeny
v dávné minulosti. Splnit toto poslání jim tentokrát přišlo pomoct také několik obyvatel
středního věku. Vše se dělo pod patronací místních hasičů. Všichni své působení provádějí
v rámci dobročinnosti a zrovna v tu dobu by mohli být někde jinde, bavit se, zúčastnit se
pálení čarodějnic, nebo trávit odpoledne se svou rodinou. Místo toho vynaložili své úsilí,
peníze na pohonné hmoty a další materiál ze svého a v neposlední řadě někdo z nich musel
darovat dva vzrostlejší smrky, aby tyto dvě májky mohly ozdobit obec – jedna u „Vlčárny“ a
druhá na „hasičské zbrojnici“. Odměnou jim pak může být příjemně strávené odpoledne ve
společenství skvělých, převážně mladých lidí a pak také dobrý pocit, když se práce podaří a
májka se vztyčí a celý květen zkrášluje obec.
1.května 2018. V úterý, na státní svátek práce, zorganizoval Beskydský veterán klub a
Daniel Novotný zajímavou akcí pod názvem „Žehnání motocyklů“. Jedná se setkání
motocyklistů a jejich příznivců. Majitelé motocyklů si v rámci zvláštní mše nechají požehnat
své motorky do nové sezóny, tentokrát u kapličky ve Pstruží. Součásti akce je také vyjížďka
do blízkého i vzdálenějšího okolí se soutěžemi a posezením účastníků.
4.května 2018 v tento pátek byla obecním úřadem a místní školou zorganizovaná pietní
akce na uctění obětí II.světové války. Letos to bylo již 73.let od skončení II.světové války.
Tato akce a setkání občanů se uskutečnilo u pomníku v sousedství místní základní školy
v centru obce. Žáci ZŠ předvedli kulturní program a starosta obce a představitelé obce
položili věnce k pomníku. Pro děti pak bylo podáváno občerstvení v cukrárně u info centra.
18.května 2018. V tento pátek klub seniorů Pstruži zorganizoval zájezd do Brna. Společně
navštívili „Gallery Zetor“ tedy muzeum továrny na výrobu traktorů v Brně. Zároveň nahlédli
na hrad Špilberk a do města Brna. Zájezd zakončili v proslulých vinných sklepích Čejkovice.
27.května 2018. V tuto neděli Hasiči smažili „vaječinu“ a káceli májku na Hasičské zbrojnici.
1.června 2018. V tento pátek Obecní úřad a místní škola uspořádaly “Den dětí a smažení
vaječiny“, který se konal na dětském hřišti před budovou informačního centra. Součástí
programu byly soutěže a různé dětské hry. Obecní zastupitelstvo a hasiči pak zorganizovali
slavnostní „kácení májky“. Hasiči pak zajistili stánky s občerstvením. Zároveň hasiči udělali
dětem vyjížďku v hasičském automobilu Mercedes. Večer byla ve „Vlčárně“ taneční zábava.
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červen 2018 Letos nebyl v našem regionu zorganizován další ročník Enduro soutěže
„Beskydský pohár“. V rámci Frýdlantských her byl předloňský již 12.ročník Enduro soutěže
s názvem „O Pohár Lysé hory“ pravděpodobně jako poslední.
23. června 2018. V sobotu 23.6.2018 hasiči ze Pstruží oslavili 70.výročí od svého vzniku.
Přes aprílové počasí se celodenní program vydařil. Dopoledního slavnostního průvodu od
hasičské zbrojnice až ke kapličce se kromě hasičů zúčastnili také obyvatelé obce. Do kroku
svižně vyhrávala dechová hudba z Frýdlantu. Hasiči ve slavnostních hasičských oblecích i
další účastníci průvodu pak byli svědky obřadu svěcení dřevěné sochy sv.Floriána, které
provedl páter Petr Fichna z Frýdlantu. Celý obřad výrazně podpořilo slunce, když
v posledních okamžicích však obloha ukázala hrozivá mračna. Ta svou náplň vylila až po
společném fotografování u „Vlčárny“. To už hasiči a hosté absolvovali program slavnostní
schůze v sále této restaurace. V krátkém programu byla zhodnocena dosavadní činnost, byly
předány ocenění a pamětní medaile a podávalo se občerstvení. Odpolední program pak
pokračoval prezentaci hasičské techniky před hasičskou zbrojnici. Zásahová jednotka
Starých Hamer pak předvedla velmi zdařilou ukázku u fiktivní nehody osobního automobilu.
Zde předvedli vyproštění a ošetření dvou figurantek. Při komentované prezentaci předvedli
více možnosti vyprošťování z havarovaného vozu a to za pomocí hydraulického nářadí. Ve
věži zbrojnice si bylo možné vyzkoušet slaňování pod dozorem zkušeného odborníka. Ten
také zajistil možnost vyzkoušet si potápění v nádrží za použití kyslíkových láhvi. Ve
venkovním areálu a v nově vybudovaném technickém zázemí, pak pokračovala volná
zábava. Poděkování patří SDH Frýdlant, Čeladná, Ostravice, Pstruží, Útvaru HZS ve F-M a
Horské službě za zapůjčení vozidel a techniky k prezentaci pro veřejnost. Velké ocenění
náleží JSDH Staré Hamry a členům předvádějící zásah u nehody. Poděkování náleží
delegacím z okolních sborů za účast se slavnostními prapory (SDH Metylovice, Nová Ves,
Malenovice, Frýdlant n.O., Pržno, Lubno a družebnímu sboru Imel´ ze Slovenska). Dále
páteru Petru Fichnovi, restauraci „Vlčárna“, Daliborovi Marcaníkovi a zejména OÚ Pstruží a
starostovi Ing.Milanu Vaňkovi a R.Káňovi za pomoc při přípravě programu. Hasiči uvedli, že
si váží účasti všech přítomných. Zároveň se zavázali pokračovat ve své dobrovolné činnosti.
30. června 2018. Mladí hasiči ze Pstruží uspořádali tradiční hasičskou soutěž mužů a žen
„Soutěž hasičských družstev o pohár starosty SDH“. Tato soutěž je součásti Beskydské ligy.
Oproti loňsku mohli všichni účastníci využívat nové technické zázemí, které obec vybudovala
namísto staré kůlny. Hasiči děkuji OÚ za vybudování a za možnost využívat tento objekt.
Soutěže se zúčastnilo 29 hasičských družstev. V mužích zvítězili hasiči z Lubna, druzí byli
hasiči z Frýdku a třetí hasiči z Vyšních Lhot. Loňský a několikanásobný zdejší vítěz, hasiči
z Bystrého byli tentokrát devátí. Muži ze Pstruží po velmi pěkném výkonu obsadili 12.místo.
V ženách vyhrály hasičky z Frýdku, před Palkovicemi. A právě SDH Palkovice patří
poděkování za zapůjčení cisterny. Domácí družstvo žen se umístilo na pátém místě.
Přestože dosáhli zcela totožného času jako vloni, kdy zvítězily. Tento loňský vítězný čas
stačil letos pouze na 5. místo. Časy se zrychlily u všech družstev, možná tomu napomohlo
nezvyklé chladné počasí. Naštěstí nepršelo. Zároveň se všechny týmy výrazně omladily.
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Přibyli noví účastníci jako ženy Hukvaldy a muži Staré Hamry. Ti všichni musí teprve
získávat zkušenosti. Muži ze Starých Hamer měli velmi zdařilý útok, bohužel doplatili na
zapůjčený stroj, u kterého se projevil určitý technický problém. Přesto útok úspěšně dokončili
a to na 16.místě. Poděkování patří také panu Liborovi Žákovi, zastával roli rozhodčího a
precizně pracoval i v nelehkých polních podmínkách. Jinak bezchybný výkon žen ze
Pstružího byl určitě ovlivněn únavou, když vydali mnoho sil na přípravu této soutěže. Radost
si pak naše družstvo žen udělalo na soutěži v Nové Vsi 21.7.2018, kde přesvědčivě zvítězilo!
30.července 2018 V tento den uspořádal pan Petr Mikeska ve Ski areálu Opálená lidovou
slavnost s bohatým kulturním programem. Slavnost byla zaměřena na lidové zvyky.
28. července.2018. V sobotu odpoledne bratři Krkoškovi ze Pstruží uspořádali 3.ročník
soutěže Pstružovský dřevorubec, tentokráte u hasičské zbrojnice. V této soutěži mohou
účastnící předvést své dovednosti při práci se dřevem, ať již při řezání s motorovou pilou,
sekáním stojící kulatiny, řezem ruční dvoumužnou pilou, popřípadě výměnu řetězu a lišty u
motorové pily na čas. Za slunečného a příjemně teplého počasí se soutěže účastnilo několik
jednotlivců. Startovalo se po dvojicích, v jednotlivých disciplínách a všem byl měřen čas.
Vybrané dvojice byly na stejné výkonnostní úrovni. Takto byla soutěž divácky přehledná a
dramatická. Proběhly dvě kola, vždy po dvou disciplínách a závěrečný „rozstřel“, který při
rovnosti časů určoval vítěze. Celé odpoledne bylo na co koukat. Diváků se dostavil velký
počet, mnoho z nich si totiž dřevo pro vlastní potřebu osobně připravuje. Podmínky soutěže
motivovaly všechny soutěžící, aby vynaložili veškeré umění, zkušenosti a fyzické rezervy.
Vyhodnocení bylo po kategoriích, podle profese a věku. Každý účastník byl oceněn.
12. srpna 2018. V obci se konala tradiční pouť. Tradiční pouť ve Pstruží se uskutečnila za
slunečného, jasného a teplého nedělního počasí. Tak, jak je již dlouholetým zvykem, podle
katolického kalendáře, konala se tradiční pouť na den Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou
sloužil otec Petr Fichna z Frýdlantu n.O.. Opět se sešlo mnoho lidí. Zvláště nejvíce bylo
rodáku ze širokého okolí, kteří si tuto událost každoročně nenechají ujít. Po mši přišlo vhod
občerstvení, které se podávalo v nedalekém informačním centru a cukrárně. Tam si také
přítomni mohli popovídat a dopřát si občerstvení.
18. srpna 2018. Obec Pstruží uspořádala tradiční „Den obce“. Již od časného sobotního
rána mezi centrem obce a Dubinou vládl čilý ruch. Jednotlivé spolky v obci (Hasiči, myslivci,
TJ Sokol, oddíl stolního tenisu) a zejména někteří členové zastupitelstva dopravovali do
sportovního areálu „Dubina“ potřebný proviant a další potřebné zařízení, aby i v polních
podmínkách bylo lidem z obce umožněno strávit odpoledne a večer v družné zábavě. Při
odpoledním příchodu do areálu pak již zdálky přitahovaly pohled návštěvníků stánky a lavice
seřazené na ploše areálu. Pro jistotu byly postaveny stanové přístřešky, a jak se ukázalo,
nebyly pro slunečné počasí nakonec potřeba. Zblízka pak zaujal sortiment různých pochutin,
zejména guláše, bramboráků, koláčků, apod. Okolo se pohybovalo velké množství lidí.
K dispozici byly pro děti nafukovací hrady, malování na obličej a zejména pak střelnice, která
byla přijata s velkým zájmem návštěvníků. Pro dětí pak odpoledne probíhal zábavný pořád
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se soutěžemi. Zdařilé odpoledne pak pokračovalo poslechovou a taneční zábavou, která
pokračovala do pozdních nočních hodin.

1. září 2018 tentokráte vyšlo na sobotu, a tak byl den, kdy byl slavnostně zahájen nový
školního rok místní základní školy (1.-5.ročník) posunut na pondělí 3.září 2018.
15. září 2018 Datum 15. září 2018 rozdělilo září na dvě poloviny, počasí ukázalo svou
podzimní tvář, obloha se naučila mračit a pršet a hasiči ze Pstruží uspořádali soutěž „dříve
narozených hasičů“. Jubilejní a to 40. ročník. Nově upravené propozice a rozdělení kategorii
na +40 let a +50 let a ženy přivedlo na startovní čáru 9 družstev. Ty se utkaly v poctivém a
rovném boji. Favorizovanému domácímu družstvu +40 ihned v úvodu, zkomplikovala start,
zvlhla patrona ve startérově pistoli. Na druhý pokus se start zdařil, jen výkon družstva už
nebyl zcela dokonalý. To otevřelo volnou cestu ostatním soutěžícím k umístění na stupních
vítězů. V kategorii +40 tak opět zvítězily Metylovice čas 18,309 sec, těsně je následovala
Ostravice 19,684 sec, Nová Ves, Malenovice a Pstruží. V kategorii +50 si to týmy trochu
prohodily 1. Nová Ves, 2. Malenovice a 3. Pstruží, které mělo sice lepší čas, ale muselo si ho
posléze nechat zatížit 3 trestnými sekundami za jednoho člena mladšího 50-ti let. (Věkový
průměr družstva je stejně 60 let i s mladším členem!) Zlatým hřebem bylo vystoupení
hasičského družstva žen ze Pstruží. Na oplátku mladé hasičky pak zajistily prodej
občerstvení. Jasně se prokázalo, že nové rozdělení družstev do kategorií oživilo soutěž.
Velmi se zvýšil zájem účastníků. Nakonec byli všichni spokojeni s výsledky, nebo aspoň
s výkony. To se odrazilo v programu po soutěži, kdy bylo nutno doplnit zásoby občerstvení.
Zároveň diváků opět přibylo. Překvapením byly lepší výkony těch starších a to u všech týmů.
Týmy +50 let měly lepší časy, než +40 let.
Výsledky Muži + 40 let :
1.
2.
3.
4.
5.

Metylovice
Ostravice
Nová Ves
Malenovice
Pstruží-muži

18,309 s
19,684 s
21,600 s
24,071 s
37,936 s

Výsledky Muži + 50 let :
1. Nová Ves
2. Malenovice
3. Pstruží-muži

20,938 s
22,937 s
24,188 s (čistý čas 21,188 s + 3 tr.sec.za člena mladšího 50 let)

Výsledky Ženy + 40 let :
1. Pstruží-ženy

24,600 s
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21.září 2018. OÚ zorganizoval zájezd do hornického muzea Landek a návštěvu Legiovlaku.
27.září 2018. ZŠ ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali tradiční Plackové hody s
drakiádou. Tentokrát děti se svými rodiči pouštěli draky na blízké louce. Zároveň se pekly
bramborové placky a buřty na hřišti u infocentra, kde byly také stánky s občerstvením.

5.října 2018. ZŠ a OÚ uspořádali oslavy 120.výročí ZŠ ve Pstruží. Oslavy se konaly na
prostranství pod školou. V sousedství dětského hřiště pod budovou cukrárny bylo zbudováno
pódium. Na něm byly tyto vystoupení : 15.00 – 16.00 Vystoupení žáků ZŠ a MŠ. 16.30-17.30
vystoupení skupiny „Humbuk“. 18.00-19.00 Vystoupení „Pavla Býmy“ 19.30 Vystoupení
revival skupiny „Pink Floyd Tribute“. Zároveň možnost prohlídky školy od 16.30-18.00 hod.
5.-6.října 2018. Proběhly komunální volby do obecního zastupitelstva. Výsledky viz.níže.
21.října 2018. Se konal tradiční „Krmáš“ neboli posvícení. V místní kapli byla sloužena mše
svatá a následovalo posezení s občerstvením v budově informačního centra.
24.října 2018. OÚ a ZŠ zorganizovaly „Oslavu 100.výročí založení Československa“.
Součásti programu byl lampionový průvod, se symbolickou trasu od OÚ ke škole, kde
proběhlo slavnostní kladení věnců k pomníku padlých a kulturní program žáků místní ZŠ.
30.listopadu 2018. tento pátek proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromku u školy.
Bylo uspořádáno odpoledne pro děti v tělocvičně místní ZŠ. Zde dětem a rodičům ukázali
výrobu vánočních ozdob a adventních věnců. Každé dítě si mohlo vyrobit něco z těch ozdob.

1.prosince 2018, toto sobotní odpoledne měli hasiči ze Pstruží v restauraci Vlčárna Výroční
valnou hromadu. Starosta SDH pan Petr Krkoška zahájil tuto výroční valnou hromadu. SDH
za celý rok uspořádalo mnoho zajímavých akcí a spolehlivě plnil své poslání. To potvrdil také
zástupce velitele Vít Běčák, který informoval o výjezdech a zásazích zásahové jednotky.
Zásahová jednotka vyjížděla k 11. zásahům, z toho 3x kácení nebezp.stromu a 1x požár.
7.prosince 2018. v tento pátek obecní zastupitelstvo uspořádalo 4.Adventní rozjímání. Akce
se konala ve venkovních prostorách u multifunkční budovy infocentra, v prostorách cukrárny
a v prostorách přilehlého altánku u jeho ohniště. Rozjímání bylo doplněno podáváním
vařonky a pochutin. K poslechu hrál písničkař pan Býma se svým synem.
14.prosince 2018. V pátek OÚ a Adam Šigut uspořádal v restauraci Vlčárna zábavu se
zpěvem koled a vyprávěním o lidových zvycích.
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Výsledky komunálních voleb do obecního zastupitelstva :
1. Ing.Milan Vaněk

61 let 335 hlasů

2. Rudolf Kaňa

65 let 290 hlasů

3. Martin Závodný

48 let 273 hlasů

4. Mgr.Adam Šigut

28 let 257 hlasů

5. Vítězslava Marcaníková

59 let 245 hlasů

6. Jiří Bražina

58 let 244 hlasů

7. Ing.Miroslav Kotek

28 let 221 hlasů

8. Libor Kresta

51 let 211 hlasů

9. Marie Bialková

72 let 197 hlasů

10. Vít Běčák

37 let 183 hlasů

11. Vlasta Pečenková

71 let 122 hlasů

12. Petr Krkoška

31 let 111 hlasů

13. Mgr.Kamila Štěrbová 52 let 70 hlasů
14. Radim Knebel

37 let 63 hlasů

15. Zdeněk Huser

40 let 49 hlasů

Do předvolebního a volebního klání se zapojily již tradiční strany a sdružení: „Za Pstruží
krásnější“, sdružení Hasičů Pstruží, strana KDU-ČSL. Kromě toho se objevily nové sdružení
„Dobrá volba“ a „Snowboarďáci“. Tentokrát nekandidovala strana komunistů.
Základní a mateřská škola ve Pstruží:
Součástí ZŠ je také MŠ, která se stará o dětí od 3. let až do doby školní docházky. ZŠ ve
Pstruží pak vyučuje žáky od 1. do 5. třídy. Další povinnou školní docházku je nezbytné
absolvovat v nedalekém Frýdlantu n. O. Ředitelkou místní ZŠ je Mgr. Radmila Závodná.
V letošním roce bylo 120. výročí od založení školy. Oslavám výročí předcházely náročné
přípravy bohatého kulturního programu. Vystoupení se uskutečnila na pódiu, instalovaném
na dolní části dětského hřiště pod školou. Paní ředitelka v úvodu seznámila všechny
přítomné s bohatou historii školy. Následoval kulturní program připraveny se žáky školy.
Program zahájily mažoretky, které navodily slavnostní atmosféru. Pak přenechaly prostor
těm nejmenším – dětem z mateřské školky. Ty předvedly roztomilé pásmo, kdy nezústalo ani
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jedno oko suché. Velké finále nakonec patřilo divadelnímu představení „Zvířecí pohádka“ od
autorů Evy Pavlíkové a Radima Hila, který se zhostil i role režiséra a ve spolupráci s
učitelským sborem hru s dětmi nacvičil. Dokonalé vystoupení doprovodil hrou na kytaru. O
další zábavu se postarala kapela „Humbuk“, následně pak otec a syn Býmovi a večer
uzavřela velkolepým koncertem revival kapela „Pink Floyd Tribute“. Celou akci zorganizoval
baskytarista této skupiny pan Aleš Žídek. Za což mu učitelé ZŠ poděkovali. V průběhu
odpoledne, v době od 16.30 do 18.00 hod měla veřejnost možnost si prohlédnout prostory
místní školy, zhlédnout výstavku fotografií z historie školy a zejména možnost vidět snímky
žáků jednotlivých tříd, podle ročníků, jak je dřívější žáci absolvovali. Účastníci byli spokojeni.
Informace o základní škole – popis o podmínkách zápisu do prvních tříd :
Říká se, že každý začátek je těžký… Nemusí tomu tak být docela, když se na něj dobře
připravíme. A děti k zápisu do první třídy, ke svému novému začátku, připraveny byly. I tak
se učitelé snažili, aby zápis v naší škole, byl dětem i jejich rodičům co nejvíce příjemný.
Budoucí prvňáčky vítaly a v úvodu provázely postavy z večerníku Bob a Bobek. Dle jejich
instrukcí děti házely míčkem, skákaly po jedné noze, přecházely po čáře a poté již uvolněné,
přicházely k paní učitelce, která je vedla po celý zápis. Děti úspěšně procházely úkoly
zaměřenými na grafomotoriku, kresbu, řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání
prostoru a času, základní matematické představy, sociální dovednosti, práceschopnost,
pozornost a v neposlední řadě na sebeobsluhu a samostatnost. Za vynaložené úsilí dostaly
děti dárky vlastnoručně vyrobené žáky naší školy, ale také dárky od sponzorů. Děti tak
odcházely domů s pocitem, že to zvládly.
ZŠ a MŠ dále pořádá různé výlety na poznávaní života dříve – návštěvy muzea v přírodě a
skansenu v Rožnově pod Radhoštěm, návštěvu technického muzea Tatra Kopřivnice apod.,
ale zejména vlastní naučné akce jako je výroba a zdobení medových perníků, nebo výroba
adventních věnců a vánočních ozdob. Kromě toho pořádá soutěže v recitaci, nebo zpěvu
dětí v soutěži s názvem „Loutnička“, nebo sportovní soutěže v lehké atletice, nebo turnaje ve
vybíjené, fotbalu, nebo florbalu.

Činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží za rok 2018.
TJ Sokol Pstruží má v současné době 101 členů, z toho je 25 dětí do 15 let. Kromě
pravidelných sportovních aktivit členů jednotlivých oddílů byly zorganizované 3x tenisový
turnaj, 1x volejbalový turnaj a 1x nohejbalový turnaj. Pod vedením paní Hany Pavelcové
probíhá výuka tenisu 11 dětí. Tyto děti-členové spolku měly v měsíci srpnu výuku i formou
týdenního sportovního tábora. V letošním roce TJ Sokol získalo od obce Pstruží a
Moravskoslezského kraje dotaci v celkové výši 250 tisíc korun na provoz sportovního areálu
a modernizaci jeho vybavení. Jediné, co se nedaří dokončit, je získání stavebního povolení
na „Modernizaci sportovního areálu Dubina“. Je to z důvodu aktivit pana Kowalíka a jím
účelově založeného „Spolku Veřejný prostor Pstruží – sportovní areál Dubina“ (m.j.
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zmocněnce volebního uskupení do komunálních voleb „Snowboarďáci“). Proto došlo ke
zdržení vydání stavebního povolení, které dosud není vydáno. (Podáno prosinec 2017!)
V měsíci září 2018 vyhlásilo, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dotační
program na modernizaci a výstavbu sportovních zařízení. Bez stavebního povolení
s nabytím právní moci o tento program nemůže TJ Sokol ani požádat. Pan Kowalík podal
návrh na vyhlášení registrovaného významného krajinného prvku – Dubina, čímž výrazně
ovlivňuje jakékoliv aktivity při rekonstrukci sportovního areálu. Blokuje ořezy stromů
k zajištění bezpečnosti občanů a dětí, kteří se v areálu pohybují! To vše směřuje k jedinému
cíli – omezit, případně znemožnit sportovní aktivitu v Dubině, zastavit její další rozvoj. Tím
také odradit aktivní sportovce a organizátory sportovních akcí a tím zastavit sport na Pstruží.
Sportovní areál v Dubině existuje od 30. let minulého století a vždy byl určen ke sportování.
Pstruží se tak stává poslední obci v širokém okolí bez multifunkčního hřiště (určeného i pro
výuku pro základní a mateřské školy) a zázemí, za které by se nemuselo stydět.
V rámci TJ Sokol byly zprovozněny nové webové stránky.
Se zájmových sdružení a spolků, které jsou obci, je také potřeba jmenovat Sbor
dobrovolných hasičů, který působí velmi aktivně a zvláště mladší členové jsou velmi aktivní,
nejenom v hasičské činnosti, ale také ve spolkové činnosti. Obětavě udržují svou zastaralou
techniku v provozuschopném stavu. Neustále se připravují po praktické i teoretické stránce
na případnou účast zásahu u požáru, nebo na technickou pomoc. Hasiči se také poměrně
intenzívně zúčastňovali soutěží hasičských družstev v okolí. Zde dosáhli poměrně velkých
úspěchů. Družstvo žen bylo úspěšné, když se zúčastnilo soutěží 14.ročníku„Beskydské ligy“.
Dosáhli zde historicky nejlepšího výsledku, když se umístily na skvělém 3. místě. Mimoto
vyhrály soutěž v Bašce a na Nové Vsi, když pro nepřízeň počasí byla zrušena soutěž
v Brušperku, kde do příchodu přívalového deště zcela jasně vedli! Další umístění, kromě 2x
1.místa, získaly 2. místo v Malenovicích a a2.místo ve Vyšních Lhotách, 3.místo ve
Fryčovicích, kde se rozhodlo o jejich celkovém 3.místě v B.L.! Muži se nezúčastnili tohoto
poháru, avšak účastnili se okrskové soutěži na Pržně, kde se umístili na 3. místě. Z ostatních
soutěží pak naše ženy měly 2.místo v Hodoňovicích a start ve Lhotce a Raškovicích. Členky
družstva žen získaly nečekaně i několik individuálních ocenění za jednotlivé posty – 2.místo
za rozdělovač Andrea Běčáková a 2.místo za pravý proud Monika Petrovičová, 3.místo za
nálivku Monika Danihelová a 3.místo za strojníka Renáta Uhlířová. Dokonce se Andrea
Běčáková zúčastnila soutěže v TFA – železný hasič v Horním Kelčově, kde obsadila 4.místo.
Družstvo dříve narozených se zúčastnilo některých závodů Beskydské ligy. Umísťovali se na
třetím místě. Toto družstvo pak 22.září jelo reprezentovat náš sbor do Imel´u na Slovensku.
Mimo to bylo několik veřejných zasedání obecního zastupitelstva a několik neveřejných
zasedání OÚ a rady obce. Zároveň proběhlo několik schůzek obecního zastupitelstva.
Hlavními body projednávání a následného diskutování byl návrh rozpočtu a jeho schválení.
Pracovní náplň a činnost vykonávaná zastupitelstvem obce, obecní radou a samotným
panem starostou, je daleko obsáhlejší a vyžaduje každodenní řešení běžných denních úkolů
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při správě obecního majetku, starostí o budovu obecního úřadu, budovu školy a složitou
problematiku financování chodu základní školy a školky a také nové investiční akce.
Z investičních akcí: Úprava okolí budovy obecního úřadu a výstavbu nového technického
zázemí za budovou OÚ, místo staré kůlny, zvané „šopa“. Toto zařízení je možno využívat
nejenom pro uskladnění obecní techniky, ale také pro pořádání různých společenských akcí
a oslav. Zároveň došlo k vybudování zpevněného místa uložiště odpadů u obecního úřadu.
V oblasti oprav a údržby se prováděla oprava některých místních komunikací. Vybudoval se
také chodník kolem Wasylkiwa, včetně zatrubnění příkopy. A jsou připraveny další projekty.

Nejdůležitější a podstatné události, které se udály ve světě i v ČR :
Rok byl charakterizován mnohými událostmi. Zemřeli: George Bush, Miloš Forman, Jana
Štěpánková, Luboš Kostelka a děkan z Místeckého děkanátu monsiňor Josef Maňák.
12.ledna : Proběhly prezidentské volby v České republice. Z 8 kandidátu v prvém kole byli
nyhrál Miloš Zeman s 615 000 hlasů ! V druhém kole ho vyzve JiříDrahoš. Byli vybrání dva
kandidáti. Miloš Zeman a Jiří Drahoš pro druhé kolo. Další pořadí : pavel Fischer, Michal
Horáček, Marek Hilšer, Mirek Topolánek, Jiří Hynek, Petr Hannig, Vratislav Kulhánek.
27.ledna : Pán hradu se nezměnil. Miloš Zeman obhájil svůj mandát i pro druhé volební
období a zůstává prezidentem. Ve druhém kole voleb porazil Jiří Drahoše o 150 000 hlasů.
Tedy o necelá 3% hlasů !
29.ledna : Jágr bude hrát doma! Hokejové Kladno oznámilo, že do jeho týmy se vrátí Jaromír
Jágr. Druhý nejproduktivnější hráč NHL a majitel HC Kladno se rozhodl ukončit hru v NHL!
21.února : Šokované Slovensko! Vražda! Sedmadvacetiletý Jan Kuciák, slovenský
investigativní novinář ze serveru Aktuality.sk, byl zastřelen ve svém domě nedaleko
Bratislavy. S ním byla zabitá i jeho přítelkyně Martina Kuciaková. Bylo to z důvodu, že psal o
praktikách podsvětí a působení mafie na Slovensku.
3.února : Hokejoví veteráni Petr Nevěd a Jaromír Jágr vládli ve vyprodané aréně v Liberci.
Jágr v utkání mezi svým Kladnem a Benátkami třemi asistencemi dirigoval výhru Kladna nad
Benátkami 7 : 2. Nedvěd, který se loučil s kariérou, se blýskl jedním gólem a asistencí.
17.února : Senzace na Olympiádě !.Ester Ledecká šokovala celý svět. Závodnice, která sice
přijela bojovat o zlato na snowboardu, senzačně získala olympijské zlato na lyžích, a to
v super G. O setinu vteřiny porazila rakouskou reprezentantku Vithovou.
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25.února : Ledecká je opět zlatá ! Ester Ledecká napsala novou, dosud nevídanou kapitolu
olympijských her. Získala zlato ve dvou různých sportech ! Po triumfu na lyžích slavila zlato i
na snowboardu. Na tuto olympiádu budu vzpomínat do konce života, sdělila novinářům.
4.března : Začal případ Skripal ! Sergej Skripal a jeho dcera Julija byli v britském Salisbury
otrávení nervovým jedem. Oba nakonec přežili. Skripal je bývalý ruský dvojitý agent pracující
střídavě pro Rusy i Brity! Od roku 2010 žije ve Velké Británii.
22.března : Tragédie v Kralupech. Největší průmyslové neštěstí za poslední čtyři desetiletí
se stalo v Kralupech nad Vltavou, kde v chemičce při výbuchu zahynulo šest osob !
11.března : Petr Čech je rekordman! Fotbalisté Arsenalu porazili Watford 3 : 0, brankář Petr
Čech dosáhl na 200. nulu v Premiér League, nejvíc ze všech brankářů v historii této soutěže.
5.dubna : ČSSD se neshodla s ANO na koalici, v rámci povolebních vyjednávání. Andrej
Babiš jim nabídnul 5 ministerstev, ale bez ministerstva vnitra, přerušili koaliční vyjednávání.
27.dubna : Historický summit. Na setkání jihokorejského prezidenta Mun Če-ina a
severokorejského vůdce Kim Čong-una se obě země dohodly, že budou pracovat na
jaderném odzbrojení Korejského poloostrova. Obě země jsou znepřátelené více jak 70 let.
12.dubna : Kokukalová hovoří o své nemoci. V rozhovoru pro Magazín Dnes biatlonistka
Gabriela Koukalová, dvojnásobná mistryně světa a držitelka dvou stříbrných medailí
z olympijských her, přiznala bulimii a anorexií.

24.května : Násilník jde do vazby. Soud v Prostějově poslal do vazby muže, který
20.prosince 2016 vážně zranil tenistku Petru Kvitovou.
31.května : Producent míří k soudu. Velká porota v New Yorku obvinila filmového producenta
Harveyho Weinsteina ze znásilnění a zločinného sexuálního jednání. Hrozí mu nejméně pět,
ale možná až 25 let vězení. Ze sexuálních útoků ho nařklo přes sedmdesát žen.
26.května : Real ovládl ligu mistrů. V Kyjevě se hrálo finále fotbalové Ligy mistrů. Real
Madrid zdolal 3 : 1 Liverpool a vyhrál soutěž potřetí za sebou. Po utkání naznačil Cristiano
Ronaldo, největší hvězda vítězů, že by mohl z klubu odejít.

1.června : Itálie má vládu. Nový italský premiér Giuseppe Conte složil přísahu. Země má
kabinet protestních stran Ligy a Hnutí pěti hvězd, které zvítězily ve volbách.
7.června : Nový trenér hokeje. Česko má nového trenéra reprezentantů hokeje Miloše Říhu.
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14.června : Svátek fotbalového světa. V Rusku začalo fotbalové mistrovství světa. Česko
chybí potřetí v řadě. Naposledy se zúčastnilo na šampionátu v Anglii roce 2006.
24.června : Erdogan ovládá Turecko. Autoritářský turecký prezident Recept Tayyip Erdogan
si s více než 52 procenty hlasů došel pro výhru v prezidentských volbách. Souběžné
parlamentní hlasování ovládli jeho sympatizanti z islámské Strany spravedlnosti.
27.června : Zeman jmenoval vládu. Miloš Zeman jmenoval druhý kabinet Andreje Babiše.
Jde o menšinovou vládu ANO a ČSSD. Chybí v ní ministr zahraničí, neboť prezident odmítl
jmenovat kandidáta sociálních demokratů Miroslava Pocheho. Ministerstvo zatím povede
předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.
9.července : Ministryně Malá končí ve vládě. Poslankyně ANO ta´tána Malá oznámila, že
rezignuje na funkci ministryně spravedlnosti kvůli plagiátorství v jejích diplomových pracích.
Novým ministrem byl jmenován Jan Kněžínek.
12.července : Trumpová léčba šokem. Americký prezident Donald Trump vyděsil členské
státy Severoatlantické aliance. Připustil možnost odchodu USA z NATO, pokud ostatní země
rychle nezvýší své výdaje na obranu a vojenské účely.

4.srpna : Smrt českých vojáků. Rotný Martin Marcin, desátník Kamil Beneš a desátník Patrik
Štěpánek zemřeli na misi v Afganistánu, když vedle nich sebevražedný atentátník odpálil
bombu. Stalo se tak při běžné kontrolní patrole v ulicích města. Všichni tři zemřeli na místě.
14.srpna : Tragédie v Janově. V italském městě Janov se zřítil silniční most. Na místě
zahynuly desítky řidičů, kteří nepřežili pád z 45 m výšky. Český řidič nákladního automobilu
měl obrovské štěstí. Přežil i tento pád a po ošetření v nemocnici byl odeslán do Česka!
21.srpna : Vzpomínka na okupaci. Česko i Slovensko si připomněly, že před padesáti lety
vojska Waršavské smlouvy v čele se Sovětským Svazem obsadila Československo. Na
mnoha místech se konaly pietní akce.

19.září : Slovensko přijímá velvyslance. Slovensko formálně odsouhlasilo, aby se nynější
český policejní prezident Tomáš Tuhý stal velvyslancem Česka v Bratislavě příští rok.
26.září : Rozsudek, který otřásl Amerikou. Bill Crosby, slavný televizní a filmový komik a také
producent, boháč se čtyřmi sty miliony dolarů, jedna z největších hvězd Ameriky, byl
odsouzen na tři roky za znásilnění.
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8.září : Rok chybí do stovky. Mecenáška umění Meda Mládková oslavila 99. narozeniny. Do
Sovových mlýnů v Praze, kde má galerii, přišly stovky gratulantů. Sama oslavenkyně
nemohla ze zdravotních důvodů přijít osobně!
9.září : Skandál na US Open. Ženské finále US Open poznamenal skandál. Japonská
tenistka Naomi Ósaka zdolala domácí favoritku Serenu Wiliamsovou, která několikrát
protestovala u rozhodčího za sporné míčky a jiné okolnosti a několikrát urazila rozhodčího!

2.října : Vražda v Istanbulu. Saúdskoarabský novinář Džamál Chášukdží, kritik korunního
prince Mohameda bin Salmána i účasti země ve válce v Jemenu, byl zavražděn na
saúdském generálním konzulátu v Istanbulu. Saúdská Arábie přiznala jeho smrt až po dvou
týdnech a pod tíhou policejních důkazů z Turecka.
17.října : Tragédie ve škole na Krymu. Na střední škole v krymské Kerči zemřelo nejméně
devatenáct obětí. Zabil je osmnáctiletý student Vladislav Rosljakov. Nejprve střílel po
učitelích a spolužácích, poté odpálil podomácku vyrobenou plynovou bombu. Nakonec
spáchal sebevraždu.
19.října : Smrt volavky. Ronald Rigó, čtyřiadvacetiletý mladík z Kolárová, kterého slovenská
policie využila při provokacích a k informacím, se oběsil! Neunesl, že ho slovenská policie
spojuje s vraždou slovenského novináře Jana Kuciáka a jeho přítelkyně.
21.října : Slavná smlouva končí. USA oznámily, že vypovědí smlouvu o likvidaci raket
středního doletu, kterou v roce 1987 slavnostně uzavřeli Ronald Regan a Michail Gorbačov.
28.října : Sté výročí republiky. Celé Česko slavilo sté výročí vzniku Československa. Po celé
republice se konaly vzpomínkové akce. Mimo jiné se v Praze konala mohutná vojenská
přehlídka. Prezident Miloš Zeman vyznamenal na Pražském hradě 41 osobností.
29.října : Merkelová zahájila odcházení. Německá kancléřka Angela Merkelová oznámila, že
po osmnácti letech skončí v čele KDU (CDU). V prosinci se už nebude ve straně ucházet o
předsednictví.

12.listopadu : Babišův syn promluvil. Portál Seznam Zprávy vysílal reportáž, v níž Andrej
Babiš mladší mluví o tom, že ho premiérův spolupracovník Petr Prototopov unesl na Krym,
aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Premiér Andrej Babiš označil reportáž za
nepravdivou a za vrchol novinářského hyenismu.
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23.listopadu : Vláda přežila. Poslanecká sněmovna vyvolala jednání a hlasování o vyslovení
nedůvěry vládě a o její odvolání. Pokus svrhnout kabinet premiéra Babiše selhal. Opozici
chybělo 9 hlasů. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM trvá, i přes kauzu s Čapím hnízdem.
25.listopadu : Rusko versus Ukrajina. Ruské jednotky zabavily v Kerčském průlivu v Černém
moři tři ukrajinské lodě. Ukrajinci obvinili Rusy, že na lodě stříleli. Den poté ukrajinský
prezident Petro Porošenko vyhlásil válečný stav, který potrvá třicet dnů.
26.listopadu : Plekanec zvolil dva kluby. Hokejový útočník Tomáš Plekanec se po ukončení
kariéry v NHL rozhodl : bude hrát za Kladno v první lize a dočasně i za kometu v extralize.

1.prosince : Francie hoří! Hořící auta, vyrabované obchody, zdemolované kavárny a
restaurace, poničený Vítězný oblouk. Ve Francii už třetí sobotu pokračovaly demonstrace
takzvaného hnutí žlutých vest.
4.prosince : Prezident Macron ustoupil. Francouzský prezident Emmanuel Macron ustoupil
protestujícímu davu. Vláda oznámila, že o půl roku odloží zvýšení spotřební daně na
pohonné hmoty.
7.prosince : Merkelová má nástupkyni. Křesťanské demokraty (CDU), nejsilnější německou
stranu, vede po odcházející Angele Merkelové další žena – Annegret KrampováKarrenbauerová. Mekelová končí po osmnácti letech, kancléřkou zatím zůstává.
10.prosince : Macron uklidňuje národ. Francouzský prezident Emmanuel Macron promluvil
k národu poprvé od chvíle, kdy začaly protesty takzvaných žlutých vest. Odsoudil násilí a
vyzval ke klidu. Hněv občanů označil za hluboký a oprávněný.
11.prosince : Střelba ve Štrasburku. Ve Štrasburku Chérif Chekatt zastřelil čtyři lidí. Při
střelbě provolával Aláhu akbarl (Bůh je velký). Za dva dny byl francouzskou policií dopaden a
zastřelen. Tento emigrant se radikalizoval ve vězení, kdy byl zavřený za krádeže.
12.prosince : Dálnice se zahltila. Na dálnici D1 na Brno mezi středními Čechami a Vysočinou
se tvořily několikahodinové fronty. Kritická situace trvala i druhý den.
2.prosince : Panenkovi je sedmdesát. Sedmdesáté narozeniny oslavil Antonín Panenka,
jeden z nejslavnějších českých fotbalistů všech dob. Autor rozhodující penalty ve finále
mistrovství Evropy 1976. Tehdy jsme se stali naposledy mistry Evropy ve fotbale.
15.prosince : Dvořákův triumf ve stardance. Devátý ročník televizní soutěže „StarDance“ zná
vítěze. Herec Jiří Dvořák s partnerkou Lenkou Norou Návorkovou.
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Závěrečná statistika obyvatel obce :
Zemřeli tito obyvatelé obce: pan Běčák František, Hajdysová Anežka, Kotková Anna,
Krestová Anna, Kvapil Radek, Michalcová Libuše, Michalec Jan, Opravilová Věra, Pajurek
Karel, Pajurek Ladislav, Pavliska Václav, Polachová Antonie, Vatralová Vilemína.
Narodilo se 13 nových občánků. Byli to: Brzezina Štěpán, Devečková Petra, Foldyna
Matouš, Hanyáš Šimon, Hořínek Matěj, Klesla Robin, Knopp Jiří, Krkošková Natálie,
Mikulcová Evelína, Sobčáková Elena, Synková Ema, Trapková Stella, Vašutová Stela.

Přihlásilo 40 obyvatel, včetně 1 cizince a odhlásilo se 17 obyvatel, včetně 5 cizinců. Zemřelo
13 obyvatel a 13 dětí se narodilo.

Celkem bylo do konce roku přihlášeno 1031 obyvatel, včetně 17 cizinců.

V roce 2018 tedy bylo tedy k trvalému pobytu v obci přihlášeno celkem 1031 obyvatel.

Ve 30.12.2018

Zapsal: Štefek Zdeněk

