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Rok byl pro Českou republiku, obec Pstruží a občany obce ve znamení rozšíření zvláštního 

vírového onemocnění později nazvaného Covid-19. V lednu se objevily prvé zprávy o šíření 

podivného víru v jedné čínské provincii a zvláště ve městě Wu-Chan. Onemocnění po 

infikaci tímto vírem se projevovalo vysokými teplotami a zejména respiračními potížemi. 

Vírové onemocnění se šířilo velmi rychle a v tomto milionovém městě způsobilo paniku. 

Zvláště pro starší a nemocné měl průběh nemoci velmi těžký průběh a museli být 

hospitalizováni v nemocnicích. Jejich kapacita byla brzy vyčerpána a tak byly stavěny polní 

nemocnice. Město bylo hermeticky uzavřeno, avšak onemocnění se začalo šířit dále po celé 

této provicii a pak po celé Číně. Koronavirus vznikl údajně na tržištích, které jsou hygienicky 

velmi zanedbávaná. Koncem února překročil hranice Asie a rozšířil se zejména po Itálii. Tam 

byl podceněn a počet nemocných se rychle dostal do statisíců, přibývalo oběti tohoto 

onemocnění a v Itálii je nestačili pohřbívat. K dalšímu šíření došlo do Francie a Španělska a 

dále po Evropě. Do Česka ho poprvé přivlekli turisté, kteří byli lyžovat v horách Itálie. Prví 

nakažení se u nás objevili začátkem března. Náš región byl velmi brzy plný nakažených, 

zejména v období jarních prázdnin. V tu dobu, přes veškerá varování, vyrazilo velké 

množství zdejších obyvatel, z okresu Frýdek-Místek, lyžovat na italské sjezdovky. Rychle 

šíření koronaviru donutilo naši vládu provést různá protiepidemická opatření a tak již 

11.března vláda ČR uzavřela školy, zakázala kulturní, sportovní a společenské akce. 

12.března vyhlásila nouzový stav. Od 14. března pak uzavřela restaurace a většinu obchodů, 

prodejen a provozoven. Vše kromě prodejen potravin, drogerií, lékaren a benzínových pump. 

Byl omezen provoz úřadů, bank a dalších institucí. Z epidemiologického důvodu začala vláda 

podporovat omezení výroby v továrnách, fungování firem a živností. Začal se uplatňovat 

režim „home-office“ tedy práce z domova. Firmy a instituce začaly fungovat v režimu 60 %. 

Tedy zaměstnance z důvodu omezení fyzických kontaktů nechávali doma a vláda jim 

zaplatila 60 % z jejich platů. Vládní programy hradily i prostoje 60 %, když měly firmy 

nedostatek zakázek a nemohly plně fungovat. Hůře na tom byly restaurace, hotely a cestovní 

kanceláře. Tam byl pokles zájmu veřejnosti o jejich služby dlouhodobý. Pro ně a pro 

živnostníky vláda hradila ušlý zisk pouze 500 Kč na den. Hercům a umělcům na volné noze 

neuhradila nic! Prvé rozvolnění přišlo až 11.května, kdy byl umožněn prodej v kompletní 

obchodní síti. Nouzový stav v ČR skončil 17.května, ale žáci do škol se mohli vrátit až 

25.května. A to nebylo povinné pro všechny. Rodiče tedy mohli nechat děti studovat 

z domova, kdy dostávali učivo a úkoly na webových stránkách škol. Otevření restaurací a 

pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí bylo povoleno až od 25.května. 

Plnohodnotný život bez zákazů a omezení však trval pouze do září. Od 8. října byly opět 

uzavřeny restaurace a obchody. Školy uzavřeli od 12.října. Distanční výuka od 12.října byla 

již zdokonalená. On-line výuka byla vedená pedagogem ze školy, ale žáci byli přítomni u PC 

doma a za pomocí speciálních programů a prostřednictvím prohlížeče je pedagog vyučoval 

na dálku. Zákazy trvaly až do 3.prosince, kdy vláda otevřela všechny obchody a restaurace. 

Žáci se vrátili do škol 30.listopadu, ale již 18.prosince se školy znovu uzavřely a předčasně 

nastaly vánoční prázdniny. Zároveň vláda nařídila uzavření restaurací a zakázala 

společenské, sportovní a kulturní akce. 26.prosince vyhlásila vláda ČR nouzový stav.        
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Výstavba chodníků pro pěší v dolní části obce 

Vybudoval se nový chodník o délce 510 m od autobusové zastávky Nová Dědina – Střed až 

ke stávajícímu chodníku na rozcestí, který vede do centra Pstruží. Nový chodník má 

minimální šířku 1,65 metrů a je veden ve směru na Čeladnou po pravé straně cesty. Tento 

chodník se budoval podél frekventované krajské silnice vedoucí z Frýdlantu na Čeladnou 

v období od začátku měsíce června do konce měsíce října. Stavba probíhala za plného 

provozu dopravy. Součástí stavby se stalo nezbytné veřejné osvětlení a zejména přechod 

pro chodce s ostrůvkem na Nové Dědině, nedaleko silničního nadjezdu. Chodník vede od 

křižovatky za silničním nadjezdem Frýdlant – Ostravice (od autobusové zastávka Nová 

Dědina-střed) až po odbočku do Pstruží u autobusové zastávky „Rozcestí“.   

    Obec získala v roce 2020 dotaci z integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), prostřednictvím 12.výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy. Cílem 

dotačního projektu byla novostavba chodníku pro pěší, v délce cca 510 metrů, podél 

dopravně frekventované komunikace v katastrálním území města Frýdlant nad Ostravicí. 

    Řešený chodník je koncipován v souladu s požadavky na pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále došlo k vybudování tří míst pro 

přecházení a nasvětlení nástupiště autobusové zastávky směrem na Čeladnou. Stavba 

zahrnovala dva stavební objekty – samotný chodník a jeho osvětlení.    

    Stavební práce probíhaly v období od konce června do konce 

října 2020. V listopadu 2020 bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Očekává se, 

že realizace projektu povede ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. 

Žadatelem o dotaci byla Obec Pstruží (zastoupena starostou panem Ing. Milanem Vaňkem) 

a partnerem projektu bylo Město Frýdlant n.O.. Partneři spolu uzavřeli smlouvu spolupráci.

   Celková cena rozpočtu činila 5 070 914 Kč, včetně DPH. Získaná 

dotace činila 3 794 929 Kč. Žadatel i partner projektu se podíleli rovným dílem na 

neuznatelných nákladech a nedotované části uznatelných nákladů. 

Rekonstrukce: V průběhu jarních měsíců probíhala výstavba nových zděných objektů pro 

nádoby na komunální odpad. Jednalo se o centrální objekty v lokalitě nad zastávkou „sever“ 

a v dolní části obce nad líhni pstruhů. Následně byla prováděna kompletní rekonstrukce pěti 

autobusových čekáren. Všechna tyto stavby prováděla firma Gola z Ostravice.  

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 ve Frýdlantu n. O. Ředitelem místní ZŠ je od září 2020 pan Mgr.Adam Zielina. 

Přístavba školy:  Zatímco dětem nastaly prázdniny, stavební dělníci, kteří pracovali na 

přístavbě základní a mateřské školy, měli plné ruce práce. Po dokončení stavebních prací 

má mateřská škola namísto původních tří tříd, pouze dvě třídy, avšak s větší kapacitou. Třídy 

jsou nyní umístěny v přístavbě budovy školy. Tím se oddělily předškolní děti od školních. 
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Stávající budova má třídy a sociální zařízení pouze pro děti základní školy. Obě nové třídy 

MŠ mají své vlastní sociální zařízení. Každá třída má kapacitu 20 dětí. Jedna se nachází 

v prvním a druhá ve druhém podlaží. Ve druhém podlaží je navíc i sociální zařízení pro 

personál a také místnost pro přípravu jídel. Největší výhodou tohoto nového řešení je, že děti 

MŠ při svých aktivitách nemusí přecházet mezi budovami, což si dřívější umístění ve dvou 

budovách často vynucovalo. Navíc dříve byly třídy odloučené a nemohly tak spolupracovat. 

 Informace o akcích základní a mateřské školy :  

Činnost ZŠ: ZŠ a MŠ dále pořádá různé výlety na poznávání života dříve, návštěvy muzeí.  

Zejména však ZŠ provádí vlastní naučné akce, jako jsou různé rukodělné činnosti. Kromě 

toho je speciální předvánoční dílnička kde se provádí výroba a zdobení medových perníků, 

nebo výroba adventních věnců a vánočních ozdob. Kromě toho ZŠ pořádá soutěže 

v recitaci, nebo zpěvu dětí, nebo sportovní soutěže v lehké atletice, popřípadě různé turnaje 

ve vybíjené, fotbalu, nebo florbalu. Žáci této školy se podíleli svým vystoupením s kulturním 

zaměřením na oslavách Dne vítězství – dříve den osvobození, výročí založení republiky, 

setkání seniorů, vítání nově narozených občánků, popřípadě životních jubilejních. Místní ZŠ 

a MŠ se podílí na organizaci Dne dětí, organizují kulturní program na Den matek, Drakiádu, 

Mikulášskou nadílku, slavnostní ukončení školního roku apod. Žádná z hromadných školních 

akci se kvůli koronaviru neuskutečnila. Žáci školy v prvém období koronaviru (to je od 11. 

března do 25.května 2020) dostávali zadání a úkoly pomocí e-mailu a vše zpracovávali 

z domova, za pomocí rodičů. Žáci zdejší školy pak měli možnost prezenční výuku od 

25.května do 30.června 2020, tedy do prázdnin. Další školní rok 2020/2021 byly školy 

otevřeny od 1.září 2020 až do 8.října 2020. Na základě vládního opatření o uzavření škol 

z důvodu pandemie, to je od 8.října až do 30.listopadu,  museli být žáci připojení pomocí 

internetu na on-line vyučování, kdy vyučující byl před kamerou u svého PC a žáky vyučoval 

po dvě hodiny i více hodin denně distančně. Na zavedení internetového vyučování měl 

zásadní vliv nový ředitel místní ZŠ Mgr.Adam Zielina, společně se starostou obce p.Vaňkem. 

O zvládání distanční výuky na místní ZŠ uveřejnil pan ředitel článek v tištěném mikroregiónu. 

Citujeme: Sotva si děti z naší základní školy zvykly po prázdninách na školní docházku, 

došlo opět k zastavení výuky ve školách. Žáci se nyní opět učí z domova, ale tentokrát je to 

oproti jaru úplně jiné. Škola se totiž na tuto možnost pečlivě připravila. Hned prvý den 12.10., 

uzavření škol, rozjela výuku on-line. Škola pracuje s programem „Teams“. V září s tímto 

programem seznámili žáky, ale také pedagogy. Učitelé místní ZŠ si prošli školením, takže po 

náhlém uzavření škol nebyli příliš zaskočeni. Vše se událo velmi rychle, a proto nebyl čas na 

proškolení všech rodičů. Ti ale svůj nelehký zvládli výborně, uvedl ředitel školy Adam Zielina. 

„Děti mají každý den výuku, to znamená, že se v klidu svých domovů přihlásí na počítači, 

notebooku či tabletu do výuky. Mají na stole připraveny sešity i učebnice. Učitelé jim vysvětlí 

látku, mohou je i zkoušet, protože děti se do výuky zapojují aktivně. V hodinách jsou velice 

aktivní a šikovné. Krom učiva se učí zvládat i počítač, a hlavně neztrácí kontakt mezi sebou, 

což je moc důležité“, upozornil ředitel, který vyučuje anglický jazyk.   

  Obec Pstruží nechala v létě do školy zavést optický kabel, který je rozveden 
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do všech tříd. „ Díky tomu je zde kvalitní připojení k internetu a učitelé mohou učit žáky na 

dálku, bez přerušení a technických problému. Škola má k dispozici také volné notebooky, 

které půjčila rodinám, jež neměly vlastní. Takže všichni naši žáci se mohli zapojit do on-line 

výuky“, informoval starosta obce pan Milan Vaněk.      

  Učitelé on-line výuku vítají. Je pro ně sice náročná, ale postupem času si na ni 

zvykají. „Oproti jaru je to obrovský rozdíl. Tehdy probíhala výuka formou zasílání e-mailů 

s úkoly, popřípadě zadáváním učiva na webových stránkách školy. Rodiče pak veškerou 

výuku vedli sami a několik měsíců suplovali činnost školy. Dnešní distanční výuka probíhá 

formou on-line konferencí, kde se žáci dozvídají nové učivo. Zároveň si učivo procvičují a 

učitelé mají zpětnou vazbu. Rodiče již zde nehrají tak zásadní roli, vyjma prvého ročníku, kde 

ti nejmenší potřebují pomoc rodičů, zejména s technickým zabezpečením výuky,“ shodli se 

učitelé. Všichni byli rádi, že se na výuku včas připravili a také, že při výuce je možné využívat 

interaktivní materiály. Na otázku, jak reagovali žáci na on-line výuku přes počítač, uvedli 

učitelé, že ze začátku byli někteří vystresování, ale později již to zvládali dobře. Otázkou 

samozřejmě zůstává, zda on-line výuka dokáže plně nahradit tu klasickou prezenční výuku. 

Pedagogové se převážně vyjadřují, že nikoliv. Důvodem je, že určité postupy je potřeba 

upevnit. Některou látku více zopakovat a zejména je důležité vidět bezprostřední reakce 

žáků na jednotlivé učivo a podle toho reagovat a více, či méně dané učivo procvičovat.      

Lesní komunitní škola Hnízdo. V obci funguje lesní škola, která je v budově Hnízda, která 

patří katolické organizaci. Dosud se zde pořádaly pouze tábory a pobyty dětí v období 

prázdnin, popřípadě školy v přírodě. Budova Hnízda se nachází pod Ondřejníkem, přibližně 

500 m nad budovou obecního úřadu. V období karantény, tedy uzavření škol, děti vzdělávala 

on-line, tak jako většina škol. Jejich výuka je však daleko více zaměřena na přírodu a 

vzdělávání dětí podle jejich aktuálních schopností a zájmů. Tedy učení převážně životními 

zkušenostmi. V době koronaviru se děti po tři dny potkávaly v malých skupinkách 

prostřednictvím internetu. Kromě češtiny, matematiky a angličtiny zkoumali zejména stromy 

ze všech možných úhlů pohledů. Vzájemně si doporučovali zajímavé dokumenty a 

zkušenosti. Intenzívně projektově prožívali statní svátky (28.říjen a 17.listopad), nacvičovali 

divadlo a debatovali nad bezpečnosti na sociálních sítích. Dokonce začali on-line vytvářet 

školní časopis. Díky instruktážním videím mužské části pedagogického týmu vyráběli vzorky 

dřeva. Také vyráběli a stavěli lavičky kolem lesní školy. Na dálku experimentovali i 

s mixováním hudby a zvuků. A i přesto, že komunitního ducha neztrácí ani na sítích, těší se 

na vše živé, na živou výuku, na skutečnou učebnu a na dětí a učitelé.   

  Na Pstruží tak vznikl projekt lesní komunitní školy „Hnízdo“. Tato škola je 

aktivitou spolku VlesEDU. Jeho vizí je provádět osvětu inovativními formami vzdělávání, 

rozšiřovat environmentální aktivity, zapojovat se aktivně do veřejného prostoru a podporovat 

komunitní život. Dětí na toto vzdělávání dojíždí jak z Frýdlantu, Frýdku-Místku, Ostravy, ale i 

Karviné, Opavy, Prostřední Bečvy, či Nového Jičína. Ředitelka této školy paní Dagmar 

Stodůlková uvedla, že mají plnou kapacitu, to svědčí o zájmu o tuto novou formu vzdělávání.      
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Obecní zastupitelstvo: Bylo několik veřejných zasedání obecního zastupitelstva a rady obce. 

Zároveň proběhlo několik schůzek pracovních 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 

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. 

 Kultura: V rámci obecního zastupitelstva aktivně pracuje kulturní a školská komise. Ta 

kromě přípravy společenských akcí jako jsou oslavy různých významných státních výročí, 

vítání nově narozených občánků a přání k životním jubileum občanům. Obec organizuje 

zejména slavnostní setkání seniorů na Vlčárně. Žádná z těchto akci se kvůli koronaviru 

nekonala. V době rozvolnění bylo největší událostí připomenutí 90.výročí založení TJ-Sokol. 

TJ Sokol: V obci působí TJ Sokol, který organizuje volnočasovou tělovýchovu. TJ Sokol má 

v současné době 115 členů. Z toho je 72 dospělých a 43 dětí do 15 let! V roce 2019 Sokol 

získal dotaci v celkové výši 290 tisíc korun od obce Pstruží a Moravskoslezského kraje. 

V roce 2020 to bylo také 290 tisíc Kč. Všechny finance byly použity na provoz sportovního 

areálu a modernizací jeho vybavení. Zároveň byly zakoupeny tréninkové pomůcky pro 

trénink mladých tenistů vedených paní Hanou Pavelcovou. 

Výsledky volejbalového oddílu za sezónu 2019/2020:   Volejbalové družstvo mužů se 

v sezóně 2019/2020 zúčastnilo krajského přeboru, který byl rozdělený do dvou základních 

skupin po 5-ti družstvech. S každým soupeřem byla odehrána dvojutktání ve dvou kolech – 

doma / venku. Družstvo se umístilo na 1. místě. Po ukončení základní části postoupila první 

4 družstva z každé skupiny do play-off, které se hrálo na 3 vítězná utkání. Utkání začínalo u 

týmu, který dosáhl lepšího výsledku vzákladní části soutěže a hrálo se opět dvoujutkání 

doma/venku. Při shodném počtu vyhraných utkání rozhodoval o postupujícím tzv. zlatý set. 

V 1.kole vyřazovací části TJ Sokol Pstruží narazil na tým Dolní Benešov a vybojoval postup 

díky „zlatému setu“. V druhém kole naši volejbalisté hráli proti týmu VK Ostrava, s.r.o., se 

kterým prohráli 1“3 na zápasy. Následně se naši utkali s týmem SK AZ Kylešovice o třetí 

místo s výsledkem 0:3 na zápas. Volejbalové družstvo mužů TJ Sokol Pstruží skončilo 

v sezóně 2019/2020 na 4. místě krajského přeboru z 10-ti družstev. 

Oslava výročí: Dne 29.8.2020 proběhly ve sportovním areálu „Dubina“ oslavy 90 let založení 

tělovýchovné jednoty ve Pstruží. Součásti oslav bylo krátké zhodnocení sportovní činnosti ve 

Pstruží. Ohodnoceno bylo 30 bývalých i současných zasloužilých členů spolku malými 

věcnými dary. Byla provedena ukázka sportovního tréninku malých tenistů a exhibiční zápas 

volejbalového družstva mužů proti volejbalovému družstvu Sokola Metylovice. Po ukončení 

oficiální části následovala v areálu „Dubina“ volná zábava s reprodukovanou hudbou.   

Modernizace sportovního areálu: Organizace TJ Sokol ve Pstruží nechalo vypracovat projekt 

a podalo žádost o stavební povolení stavby „Modernizaci sportovního areálu Dubina“. 
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Stavební odbor MěÚ ve Frýdlantu nad Ostravicí vydal v roce 2019 stavební povolení pro tuto 

stavbu. Pan Kowalík se v zákonné lhůtě odvolal proti vydání stavebního povolení, ke 

Krajskému úřadu MSK. Ten vyhověl odvolání a vrátil projekt místnímu stavebnímu úřadu 

k novému projednání. Kvůli pandemii koronaviru se jednání úřadu protáhlo. Organizace TJ 

Sokol na základě doporučení původní žádost stáhlo, zapracovalo všechny připomínky 

krajského úřadu do původní projektové dokumentace. TJ Sokol Pstruží pak znovu podal 

žádost na stavební úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí se žádosti o vydání stavebního povolení.    

Historie Sokol Pstruží: Sokol si v měsíci srpnu připomenul „90.let od založení organizace TJ 

Sokol“ v obci. Za tuto poměrně dlouhou dobu tato organizace v naší obci zanechala poměrně 

výraznou stopu za svou činností. Působilo v ní bezpočet místních obyvatel a TJ měla velký 

vliv na výchovu zejména dětí a mládeže, protože přivedla k přirozenému pohybu a 

sportování opravdu velké množství zájemců. V obci vybudovali mnoho zařízení pro 

sportování a na využití volného času. Nejstarší a nejvýraznější stavbou je sportovní areál 

„Dubina“. Nachází se zde několik volejbalových a tenisových kurtů. Je zde i prostor pro 

fotbal. V areálu byly v sedmdesátých létech vybudovány šatny, včetně sociálního zázemí. 

V osmdesátých létech členové vystavěli dvě dřevěné budovy určené ke skladování 

sportovního vybavení. Tyto budovy bylo možno využívat nejen při sportovních, ale také 

kulturních akcích. Celý areál je využíván hlavně v letním období pro konání různých akcí, pro 

„Dne obce“, taneční zábavy apod. Proto TJ Sokol připravilo zdařilý projekt na modernizaci 

celého areálu. Tento projekt je ve stavu schvalování na úřadech s výhledem na žádost o 

dotaci z Evropských fondů. V obci se nachází daleko více staveb, které členové za svou 

dlouhou historii vybudovali. Dále je to například areál přírodního ledového kluziště v dolní 

části obce v lokalitě „u Lojzůvek“. Také lyžařský vlek s lanem na kotvy v masívu Ondřejníka 

v lokalitě „u Šimčáků“ vybudovali svépomocně členové organizace. Bylo to počátkem 

osmdesátých let. Postupně byl rozšířen a dovybaven umělým osvětlením i pro večerní 

lyžování. Nyní je v nájmu a pod označení „Retro šlepr“ je za příhodných sběhových 

podmínek stále provozován. Nejvýznamnější stavbou je bezesporu tělocvičná hala 

v přístavbě u místní ZŠ. Byla vystavěna za partnerství města Frýdlantu n.O., pod nímž bylo 

Pstruží v 70. a  80.létech integrováno a svépomocnou prací členů TJ Sokol. Následně ji 

mohli využívat jak žáci místní ZŠ, tak různé oddíly místní TJ. Největší zásluhou na 

vybudování mělo však těch několik členů, kteří trpělivě několik let usilovali o realizaci této 

stavby. Materiál zaplatil MěÚ Frýdlant, ale veškeré práce prováděli členové TJ a někteří 

obyvatelé obce zdarma, ve svém volném čase. 

 

Hasiči: V obci působí sbor dobrovolných hasičů, který má 60 členů. Provádí jak represivní 

hasičskou činnost, tak i preventivní hasičskou činnost, výcvik a zejména kulturní a 

společenskou činnost. V rámci represivní činnosti jsou členové zásahové jednotky připraveni 

na případný zásah u požáru, živelné události, popřípadě technické výpomoci. A to včetně 

své techniky s vozidly autocisternou Tatra 148 a vozidlem pro dopravu hasičů Mercedes 

Sprinter. Obě vozidla jsou udržovaná ve způsobilém a řádném technickém stavu, který 2x za 
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rok prověřuje STK. V rámci represe zasahovali naši hasiči u tří požárů. V prvém případě 

15.3.2020 se jednalo o asistenci jednotce HZSML F-M při likvidaci požáru v lesním porostu 

Ondřejníku, nedaleko od vrcholu Skalka. Druhý zásah byl 22.4.2020, kdy naši hasiči 

likvidovali požár nízkého dřevěného objektu, vzniklého od velké vrstvy mokré pokosené 

trávy. Stalo se tak u domu č.p.93, v centru obce, nedaleko od obecního úřadu. Ve třetím 

případě se naši hasiči zúčastnili u likvidace požáru hrabanky pod „Solárkou“ 2.10.2020. 

Z dalších zásahu je potřeba zmínit několik technických pomocí, kdy bylo potřeba pokácet 

nebezpečně nalomené, nebo vyvracené stromy, popřípadě likvidovat bodavý hmyz. Další 

oblasti je prevence a zejména školení zásahové jednotky a její výcvik. Ve společensko-

kulturní oblasti vše probíhalo s obtížemi, z důvodu vládních omezení způsobených šířením 

koronaviru. Ještě před začátkem vládních omezení hasiči uspořádali v sobotu 1.února 

tradiční Hasičský ples na „Vlčárně“, který byl velice úspěšný. Také byla nazdobená a 

instalovaná tradiční májka v centru obce. V době rozvolnění proběhlo její slavnostní 

pokácení. V letních měsících se uskutečnilo setkání s družebním sborem Imel ze Slovenska. 

Bylo to v rámci přeshraniční spolupráce. Přes vládní omezení probíhala celoroční činnost, 

zejména údržba a příprava techniky. V omezeném rozsahu se řešily organizační záležitosti. 

V sobotu 12.9.2020 pak hasiči uskutečnili zdařilou prezentaci pro děti v rámci „dne rekordů a 

kuriozit“, který se konal ve skiareálu Opálená. Hasiči zde předvedli svou techniku, obě 

hasičská vozidla, včetně příslušenství. Pro děti zároveň připravili několik dovednostních 

soutěží s hasičskou tématikou a odměnili je cenami. V rámci výcviku je zde jedno družstvo 

žen, které se s úspěchem zúčastňuje pohárových soutěží s názvem Beskydská liga. Velkým 

úspěchem, s ohledem na COVID-19, bylo zorganizování seriálu těchto hasičských soutěží 

s názvem Beskydská liga. Organizaci měla na starost právě SDH Pstruží. A bylo to 

provázeno velkým organizačním nasazením a ochotou všech zúčastněných soutěžících 

sborů dohodnout se, upravit termíny soutěží a ve zkráceném rozsahu ligu uskutečnit. Za to 

patří všem zúčastněným poděkování. Ženy SDH Pstruží se nakonec umístily na skvělém 2. 

místě. Sezóna 2020 tedy byla pro hasiče ze Pstruží velmi úspěšná. 

Požár lesa pod horskou restauraci Ondřejníček, dříve Solárka. Nedbalosti při pálení klestí a 

vlivem poryvů abnormálně silného větru, došlo k požáru hrabanky na ploše vykáceného lesa 

na svahu Ondřejníka na katastru obce Pstruží. Stalo se tak v sobotu 3.října 2020. Hasiči 

museli kvůli rychle se šířícímu požáru evakuovat i třicet hostů restaurace Roubenka. Na 

místě zasahovalo 13 jednotek hasičů. Oheň způsobila nedbalost při pálení klestí v pátek 

2.října 2020. Nebylo provedeno řádné zabezpečení ohniště a doutnající uhlíky v sobotu 

dopoledne rozfoukal silný vítr. Ten posléze cloumal i se zasahujícími hasiči ještě v sobotu 

v poledne. Celý svah byl při zásahu abnormálně silně a hustě zakouřen. Hasiči museli 

zasahovat v dýchací technice. Operační středisko HZS bylo o požáru informováno v 11.15 

hod. V 11.20 hod se rozhoukala siréna ve Pstruží. V 11.30 hod vyjížděla cisterna TATRA 

148 hasičů ze Pstruží. Na místě byla v cca 11.45 hod, v těsném závěsu za zásahovým 

vozidlem hasičů z Nové Vsi. Následně dorazil SDH Frýdlant, další cisterny z útvaru HZS F-M 

a autocisterny dobrovolných hasičů z širokého okolí. Hasiči dostali oheň pod kontrolu za dvě 

hodiny. Další necelou hodinu jim trvalo pečlivé dohašování hrabanky. Do sobotního večera 
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hlídaly požářiště dvě jednotky dobrovolných hasičů, a to ze Pstruží a Nové Vsi. Obtížný byl 

zejména příjezd na vrchol. Komunikace zde je velmi úzká, v šíři pro jedno vozidlo. V průběhu 

hašení došlo k problémům zejména s míjením vozidel jedoucích s vodou na místo a těch, 

které odjížděly dolů z kopce vodu doplnit. Jedna cisterna mířící dolů musela v jednom 

případě dokonce couvat na delší vzdálenost, na místo křížení do zatáčky, kde se bylo možno 

vyhnout. S cisternou Tatra 148 se zásahu zúčastnili velitel Václav Kaniok, řidič Tomáš Dudek 

a strojník Rudolf Šrubař. Zasahovala zde jednotky HZS Moravskoslezského kraje ze stanice 

Frýdek-Místek, a dále 12 jednotek dobrovolných hasičů – Pstruží, Nová Ves, Frýdlant nad 

Ostravicí, Metylovice, Ostravice, Palkovice, Dobratice, Čeladná, Lhotka, Staré Hamry, 

Sedliště a Frýdek. Obyvatelé obce mohli vše sledovat, protože svahy kopců jsou odlesněné. 

Dne 3.října probíhaly v obci volby do krajského zastupitelstva a od OÚ byl výhled na svah.   

    

Volný čas: V obci funguje zájmové sdružení rehabilitačního cvičení pro ženy. Kvalifikovaná 

cvičitelka předcvičuje zejména pilates. V budově obecního úřadu je také možno objednat se 

na masáže zádového svalstva.  

Kaple: Do obce dochází katolický kněz z Frýdlantu, který v rámci Frýdlantské farnosti slouží 

1x měsíčně bohoslužbu v místní kapli. Děje se tak prvou neděli v měsíci od 11.00 hod. 

Ostatní neděle musí věřící z obce dojíždět do kostela buďto do Frýdlantu, nebo na Čeladnou. 

Farářem v naší farnosti je již druhým rokem páter Roman Macura, který přišel z Lichnova. 

 

Události v obci dle posloupnosti termínů :  

leden 2020. Od 6.1.2020 tedy od jmenin uvedených v kalendáři, se opět se uskutečnila „Tří 

králová sbírka“ v naší obci, kdy chodily dvě skupinky tvořené třemi dětskými králi a prováděli 

finanční sbírku do zapečetěných pokladniček na charitativní činnost.    

1. února 2020. V tuto sobotu byl uspořádán Hasičský ples, který místní hasiči pořádají 

tradičně desítky let. Letos byla obzvláště velká a bohatá tombola.  

6. března 2020. OÚ a obecní zastupitelstvo plánovalo uspořádat jubilejní „X. Setkání 

seniorů“ v místní restauraci „Vlčárna“. K tomu již však nedošlo. Z důvodu celosvětového 

šíření koronaviru označeného COVID-19, byly zrušeny všechny akce s větším počtem 

účastníků. 

8. března 2020. V sále Vlčárny měl být uspořádán 11. Školní ples. Byl zrušen.  

12. března 2020. Byl vyhlášen nouzový stav v celé České republice. Bylo to z důvodu 

šíření velmi nakažlivého onemocnění koronaviru Covid-19. Od této středy 11.března byly 

uzavřeny školy. Zároveň uzavřeli veškeré obchody a služby s výjimkou prodejen 

s potravinami. Byly uzavřeny všechny restaurace a stravovací zařízení. Bylo umožněno 
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vydávání jídel pouze přes výdejní okna. Bylo nařízeno pracovat z domova „home office“. 

Tedy kde to bylo možné. Ušlý zisk vláda nahradila 60% platu, jak firmám, tak 

živnostníkům a OSVČ. S těmito vládními restrikcemi a omezeními souviselo kompletní 

omezení společenského a kulturního života. Byla zrušena divadelní vystoupení, koncerty, 

výstavy, ale také působení spolků v obcích, veškerá sportovní utkání, jak na vrcholové 

úrovni, tak i na amatérské úrovni. K opětovnému rozvolnění docházelo od 11.května, 

17.května skončil nouzový stav v Česku, od 25.května byly naplno otevřeny restaurace, od 

1.června byly otevřeny školy a znovu obnovená školní docházka. Byl obnoven život v Česku.     

30. dubna 2020. V tento poslední dubnový den, který připadl na čtvrtek, hasiči opět nazdobili 

a postavila májku. Tradičně byla postavena v centru obce, nedaleko od restaurace Vlčárna. 

Hasiči se sešli, aby opět dodrželi tradici, která má své kořeny v dávné minulosti. Obstarají se 

a nazdobí dva vzrostlejší smrky, aby tyto dvě májky mohly ozdobit obec – jedna u „Vlčárny“ a 

druhá na „hasičské zbrojnici“.  

1. května 2020. V tento pátek byl státní svátek, tedy svátek práce. Občané využili tento 

svátek k odpočinku, popřípadě k procházkám a výletům po okolí. Tradiční sraz motocyklů 

s názvem „Žehnání motocyklů“, obvykle organizovaný Beskydským veterán klubem a Daniel 

Novotným, byl zrušen bez náhrady.  

8. května 2020 připadl na pátek, opět byl státním svátkem s názvem „Den vítězství“. Opět 

bylo z důvodu šíření koronaviru zrušeno uctění obětí II.světové války. Letos to bylo již 75.let 

od skončení II.světové války. Obvykle se místní občané setkávali u pomníku v centru obce, 

nedaleko místní základní školy. 

30. května 2020. V tuto sobotu hasiči a OÚ zorganizovali slavnostní „kácení májky“. Byl 

udělán krátký program ve venkovním prostředí. Večer byla ve „Vlčárně“ taneční zábava. 

31. května 2020. V tuto neděli hasiči zorganizovali smažení vaječiny u Hasičské zbrojnice. 

1. června 2020. Byl zrušen slavnostní program na oslavu „dne dětí“, který býval u školy.  

Nebyla ani smažena „vaječina“ ani organizované soutěže, ani podáváno žádné občerstvení.  

19. června 2020. Letní kino u Vlčárny s promítáním filmů bylo z důvodu koronaviru zrušeno.  

27. června 2020. Mladí hasiči ze Pstruží museli z důvodu šíření koronaviru Covid-19 a 

vydaných vládních nařízení na omezení na setkávání většího počtu osob, zrušit tradiční 

hasičskou soutěž mužů a žen. „Soutěž hasičských družstev o pohár starosty SDH“ byla 

přeložena na příští rok. Tato soutěž je součásti Beskydské ligy. Vládní zákaz na pořádání 

akcí a sportovních utkání s počtem vyšším, než 20 osob se vztahoval i na tuto soutěž.  

25. července 2020 V tento den obvykle pořádal pan Petr Mikeska ve Ski areálu Opálená 

slavnosti zaměřené na lidové zvyky a nazývané „Portáši na Opálené“. Slavnost byla zrušena 

z důvodu nařízení vlády o omezení konání akcí s větším počtem osob. 
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15. srpna 2020. V obci se konala tradiční pouť, tentokrát netradičně již v sobotu a to v 15.00 

hod odpoledne. Tradiční pouť k panně Marii se uskutečnila za slunečného, jasného a teplého 

počasí. Mši svatou sloužil kněz Roman Macura z Frýdlantu n.O.. Po mši přišlo vhod 

občerstvení, které se podávalo ve stáncích na dětském hřišti. Rodinou pana Hrudy byl 

podáván guláš. Rodinou pana Václava Kanioka čepovalo pivo a kofolu za místní hasiče. Na 

dětské hřiště byly instalovány lavičky se stoly, pro venkovní posezení. Účast přes 100 osob. 

 29. srpna 2020. Sokol Pstruží uspořádal oslavy „90.let od založení Sokola“ v obci. TJ Sokol 

uspořádal několik utkání ve volejbale a turnaj v tenise. Zároveň byli vyznamenání zasloužili 

členové této organizace. Dostavilo se mnoho návštěvníků a zúčastnilo se mnoho členů 

zastupitelstva, zejména starosta obce pan Milan Vaněk. Vše se uskutečnilo ve sportovním 

areálu „Dubina“. Zde byl ve stáncích prodáván rozličný sortiment různých pochutin, zejména 

guláš, bramboráky, koláčky, apod. K dispozici pro děti byly nafukovací hrady, malování na 

obličej a podobné atrakce. Pro dětí pak odpoledne probíhaly soutěže s cenami. Zdařilé 

odpoledne pak pokračovalo taneční zábavou, která pokračovala do pozdních nočních hodin. 

 

1. září 2020 tentokráte vyšlo na úterý, a tak to byl prvý školní den, kdy byl slavnostně 

zahájen nový školního rok. V případě místní základní školy (1.-5.ročník). Hned druhý školní 

den žáci ZŠ a MŠ vyrazili na vycházku na Opálenou.  

9. září 2020 tentokráte od středy bylo opět zavedeno vládním nařízením povinné nošení 

roušek v budovách a zejména na úřadech. 

14. září 2020 Děti si užily zábavné cvičení v přírodě. Místní základní škola připravila na toto 

pondělí cvičení v přírodě zaměřené na zvládání situací při mimořádných událostech. Děti si 

ve skupinách vyzkoušely, jak se chovat při požáru, při bouřce, jak ošetřit drobná poranění.  

12. září 2020 Tuto druhou, zářijovou sobotu, se konal ve Ski-areálu Opálená Den rekordů a 

kuriozit. Byly zde organizovány sportovní soutěže pro děti. Místní hasiči zde předvedli svou 

techniku. Byly vystaveny obě hasičská vozidla a to cisterna Tatra 148 a automobil pro 

dopravu osob Mercedes Sprinter. Hasiči připravili pro děti několik soutěží s hasičskou 

tématikou. Soutěže byly o ceny. Program se vydařil i díky slunečnému a teplému počasí.   

19. září 2020 Tuto třetí zářijovou sobotu se měla konat tradiční hasičská soutěž dřivé 

narozených o pohár starosty obce. Měl to být již 42. ročník. Byl zrušen z obavy před šířením 

koronaviru Covid-19, který je nebezpečný především pro starší a nemocné osoby.  

   

25. září 2020. V tento pátek ZŠ s obecním úřadem měly být uspořádany tradiční Plackové 

hody s drakiádou. Tentokrát musel být program pro děti z důvodu vláních omezení zrušen. 
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1. října 2020. Byl opětovně vyhlášen nouzový stav v celé České republice. Bylo to 

z důvodu šíření druhé vlny onemocnění koronaviru SARS-CoV-2. Od této čtvrtku byly opět 

uzavřeny školy. Zároveň znovu uzavřeli veškeré obchody a služby s výjimkou prodejen 

s potravinami. Byly uzavřeny všechny restaurace a stravovací zařízení. Bylo umožněno 

vydávání objednaných jídel pouze přes výdejní okna. Bylo nařízeno pracovat z domova 

„home office“. Tedy kde to bylo možné. Ušlý zisk vláda nahradila 60% platu, jak firmám, 

tak živnostníkům a OSVČ. S těmito vládními restrikcemi a omezeními souviselo kompletní 

omezení společenského a kulturního života. Byla zrušena divadelní vystoupení, koncerty, 

výstavy, ale také působení spolků v obcích, veškerá sportovní utkání, jak na vrcholové 

úrovni, tak i na amatérské úrovni. K opětovnému rozvolnění došlo až ve čtvrtek 3.12.2020.     

 

3. října 2020. Proběhlo 1.kolo krajských voleb a za náš region volba do senátu. V senátních 

volbách do 2.kola postoupili paní RNDr.Helena Pešatová, současná starostka sousedního 

Frýdlantu N.O. za STAN a pan Ing.Jiří Carbol, dosavadní senátor a starosta obce Dobrá.  

3. října 2020. V 11.20 se v obci rozezněla požární siréna. Hořelo svah v masívu Ondřejníka. 

K požáru vyjela cisterna našich hasičů s posádkou ve složení Dudek, Kaniok, Šrubař.  

9. října 2020. Proběhlo 2.kolo senátních voleb a za náš region volba do senátu. Do senátu 

byla zvolena paní RNDr.Helena Pešatová, za STAN, současná starostka Frýdlantu N.O.  

5. října 2020. Začala 2.vlna šíření pandémie koronaviru v naší zemi. Začínal 

nekontrolovatelný nárust nakažených osob koronavirem Covid-19. Osob pozitívních na 

koronavirus bylo 5 tisíc, později 10 tisíc až číslo vystoupalo na 15 tisíc nakažených za den. 

13. října 2020. Vláda rozhodla a poslanecká sněmovna odsouhlasila vyhlášení nouzového 

stavu v celé zemi na dobu 30 dní. Opět byly uzavřeny školy, prodejny a služby, mimo 

prodejen potravin. Byly uzavřeny restaurace, jídelny, zrušeny divadelní představení. 

18. října 2020. Měl se konat tradiční „Krmáš“ neboli posvícení. Bylo zrušeno. 

23. října 2020. Byl umožněn návrat do škol žákům prvých tříd základních škol! 

28. října 2020. Státní svátek založení Československa v roce 1918. Letos to bylo již 

102.výročí. V obci se k tomuto výročí pořádala oslava z lampióny. Letos zrušeno! 

27. listopadu 2020. Tento pátek byl instalován vánoční stromek u školy. Byl nazdoben a 

vybaven elektrickými žárovkami, ale z důvodu šíření pandemie koronaviru neproběhlo 

slavnostní rozsvícení, ani tradiční vánoční dílny.  

30. listopadu 2020. Toto pondělí byly znovu otevřeny školy pro 2. až 5.ročník, 6. až 9.ročník 

byl vyučován střídavě prezenčně a střídavě distančně. Pro střední školy byla umožněna 

prezenční výuka pro prvý a poslední, maturitní ročník. 
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3. prosince 2020. Ke zrušení přísných omezení přišlo ve čtvrtek, 3. prosince, kdy byly znovu 

otevřeny veškeré prodejny a supermarkety, byly otevřeny restaurace a muze. 

4. prosince 2020. V tento pátek by obecní zastupitelstvo uspořádalo 6. Adventní rozjímání, 

včetně kulturního programu u cukrárny. Bylo zrušeno, kvůli vládním opatřením a koronaviru. 

5. prosince 2020. Toto sobotní odpoledne měli mít hasiči ze Pstruží Výroční valnou 

hromadu. Z důvodu šíření 2. vlny pandemie koronaviru byla schůze zrušena.  

V roce 2020 neproběhlo ani vítání nových občánků v sále obecního úřadu. Akce byla 

zrušeno kvůli vládním opatřením na omezení šíření koronaviru.   

Zemřely tyto osobnosti a známí lidé: Společnost v Česku byla poznamenána úmrtím těchto 

známých osobnosti. Zemřeli Eva Pilarová, atletka Dana Zátopková, herec Miloš Nesvadba, 

Karel Fiala, Ladislav Mrkvička, známý režisér Jiří Menzel. Skladatel Vadim Petrof. Prvá 

televizní hlasatelka Kamila Moučková. Hudebníci Ivan Král, který působil v USA, Dušan 

Vančura, člen legendární skupiny Spirituál kvintet a tramp Jan Vyčítal. Známý hokejista týmu 

prvních mistrů světa z Československa Vladimír Zábrodský. Odešel také neblaze proslulý 

komunistický politik a poslední předlistopadový předseda vlády Milouš Jakeš. 

Ze zahraničních osobností svět zasáhla zpráva o úmrtí bývalého francouzského prezidenta 

Valéry Giscar D´estainga, spoluautor sjednocené Evropy a autor společné evropské měny. 

Svět opustil v pouhých 60-ti létech legendární argentinský fotbalista Diego Maradona. V Itálii 

skonal proslulý skladatel zejména filmové hudby Ennio Morricone. V Andlii skotský herec a 

prvý představitel Jamese Bonda legendární Sean Connery. Egyptský prezident Husní 

Mubarak. Ve 104 létech americký herec převážně černobílých filmů Kirk Douglas.  

Nejdůležitější a podstatné události, které se udály v České republice:  

Rok byl charakterizován mnohými událostmi, zejména pak působením koronaviru. 

 1.března: Testy v Česku prokázaly první tři případy nákazy. Nakažení přicestovali 

z Itálie.            

 12.března: Vláda vyhlašuje nouzový stav. Zároveň zakazuje sportovní, kulturní a 

společenské akce. Celkový počet nakažených přesáhl sto osob.    

 14.března: Zavírají se restaurace a většina obchodů mimo potraviny a drogerie. 

 16.března: Evropské vlády uzavřely hranice, začíná platit omezení volného pohybu.

 19.března: Začíná platit zákaz vycházení bez roušek, tedy ochrany nosu a úst. 

 21.března: Počet nakažených v ČR překročil tisícovku.    

 22.března: První oběť v ČR spojená s koronavirem. Muži bylo 95 let a trpěl i jinými 

zdravotními problémy.         

 8.dubna: Počet obětí, u kterých se v Česku prokázala nákaza překročil stovku. 

 23.dubna: Vláda povolila Čechům opět cestovat do zahraničí.   

 11.května: Vláda ČR povolila nakupovat v obchodních centrech a jíst na zahrádkách 

a venkovních prostorech restaurací.        
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 17.května: V Česku končí nouzový stav.      

 25.května: Vláda ČR povolila otevření restaurací, včetně nočního provozu. 

 25.května: Končí povinnost nosit roušky venku.     

 5.června: „Neměli bychom se strašit s druhou vlnou, jsme na ni připraveni“, prohlásil 

Andrej Babiš.           

 20.června: „Druhá vlna nejspíš nepřijde“, řekl vládní zmocněnec Roman Prymula.

 9.července: Několik poslanců vystupuje s tím, aby vláda nepodcenila přípravy na 

druhou vlnu koronavirové pandémie.       

 11.července: Proběhl pověstný večírek v klubu Techtle Mechtle. Nakazilo se tam přes 

dvě stě účastníků.          

 17.července: Kvůli šíření nákazy na dolech v Karviné, OKD zavádí hygienická 

opatření a následně doly uzavírá. (ČSM, Armáda, Doubrava).    

 1.srpna: Premiér Babiš oznamuje, že odjíždí na dovolenou do Řecka. Opozice ho 

kritizuje, protože občanům doporučoval, aby cestovali jen v rámci ČR a podpořili náš stát.

 3.srpna: Reprodukční číslo dosahuje 1,26, to značí nebezpečí rychlého růstu počtu 

nakažených.           

 17.srpna: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznamuje, že od 1.září je povinnost 

nosit roušky v MHD a na zastávkách MHD.       

 19.srpna: Ministr zdravotnictví přikazuje nosit roušky i ve vnitřních prostorách. 

 20.srpna: Adam Vojtěch ustupuje premiérovi s tím, že se roušky ve vnitřních 

prostorách nemusí používat.         

 21.srpna: Počet nakažených v ČR za jeden den poprvé překročil 500 osob. 

 22.srpna: „Virus slábne“ řekl v rozhovoru pro MF DNES premiér Babiš.  

 24.srpen: Epidemiolog Rastislav Maďar se rozhodl skončit v pracovní skupině 

ministerstva zdravotnictví pro názorové neshody.      

 31.srpna: Ve Slovinsku zazněl slavný citát premiéra Babiše, že je Česko „best in 

covid“.           

 1.září: Je představena druhá verze aplikace „e-Rouška“.   

 2.září: Hlavní hygienička Jarmila Rážová oznamuje, že se nakazila koronavirem. 

 3.září: „Situace je pod kontrolou“ uvedl pro Lidové noviny zmocněnec vlády pro 

výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.        

 8.září: „Situace v Česku je znepokojivá“ varuje Světová zdravotnická organizace! 

Premiér Babiš se brání: „Jsme na tom velmi dobře“.     

 10.září: Počet testů na koronavirus v ČR přesáhl milion.    

 15.září: „Nakažených je tolik, protože se zbytečně moc testuje“, prohlásil v Českém 

rozhlase senátor Jan Žaloudík.        

 18.září: Studenti druhých stupňů ZŠ a středních škol musí při vyučování nosit roušky. 

Hospody musejí zavírat o půlnoci.        

 21.září: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignoval. Nahradil ho jeho bývalý 

náměstek Roman Prymula.         

 30.září: Je vyhlášen nouzový stav. Poprvé při druhé, tedy podzimní vlně pandemie. 

V nemocnicích je kvůli covidu-19 poprvé více než tisíc osob. Nouzový stav je na 30 dnů.
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 2. a 3.října: S mnoha opatřeními proběhly krajské volby a 1.kolo senátních voleb.

 4.října: Výzva známých lékařů, v otevřeném dopise žádají vládu ČR, aby nezaváděla 

přísná opatření, uzavření provozoven a další omezení. Dle nich není důvod se obávat. 

 6.října: Otevřený dopis zveřejnili i zdravotníci z prvé linie. „Nastal čas, abychom jasně 

a nahlas promluvili“, napsali. Napsali o skutečném nebezpečí a následcích šíření víru! 

 8.října: Vláda uzavírá školy v ČR. Školy navštěvují pouze žáci 1. a 2.třída ZŠ. 

Restaurace musí zavřít již ve 20.00 hod. Ruší se sportovní a kulturní akce.  

 8.října: Počet potvrzených případů nákazou Covid-19 u nás je už sto tisíc. 

 11.října: Počet úmrtí ve spojitosti s koronavirem je v Česku přes tisíc osob. 

 15.října: Vláda nařizuje stavbu polní nemocnice v pražských Letňanech. „Situace je 

katastrofální“ sděluje premiér Andrej Babiš.       

 16.října: Testy poprvé ukázaly více než deset tisíc nakažených za jediný den. 11 105.

 18.října: Na Staroměstském náměstí probíhá demonstrace proti vládním opatřením. 

Nebyla povolena. Došlo k potyčce demonstrantů s policií. Několik osob policie zadržela.

 19.října: Světová média začínají kritizovat Česko. Z premianta se, podle CNN, stalo 

Česko zemí, která boj s COVID-19 zbabrala.      

 23.října: Deník Blesk zveřejňuje fotografie ministra zdravotnictví Prymuly, jak vychází 

s dalším politikem ANO Faltýnkem, z pražské restaurace Rio´s na Vyšehradě. Restaurace 

měla být dle vládního opatření uzavřena. Testy poprvé odhalily 15 252 pozitivních případů.

 28.října: Začíná platit zákaz nočního vycházení a nedělního prodeje potravin. 

 25.října: Roman Prymula podává demisi, i když nejdřív neuznával důvody odchodu.

 29.října: Novým ministrem zdravotnictví je jmenován Mudr. Jan Blatný.  

 1.listopadu: Pokračuje smutná pověst Česka v zahraničí: v počtu zemřelých na 

Covid_19 na milion obyvatel je nejhorší na světě.      

 3.listopadu: Denní počet úmrtí spojený s koronavirem v Česku zlomil všechny 

rekordy. Bylo to 262 osob.         

 4.listopadu: V ČR přibylo dosud rekordních 15 729 nakažených za den. Rekordní je 

také podíl pozitivních testů: takřka 35 procent.      

 8.listopadu: Nejhorší je za námi? Počet hospitalizovaných klesl pod osm tisíc. Snižují 

se i denní nárusty.          

 9.listopadu: Počet obětí v souvislostí s koronavirem v ČR přesáhl hranici pěti tisíc.

 13.listopadu: Ministr zdravotnictví Jan Blatný představuje nový systém PES. Tento 

systém určuje poměr nakažených a další údaje. Země je v nejhorším pátém stupni. 

 18.listopadu: V obchodech smí být ode dneška jen jeden člověk na 15 metrů 

čtverečních. Do škol se vracejí žáci prvních a druhých tříd základních škol.  

 20.listopadu: Vláda rozhodla o snížení na čtvrtý stupeň systému PES. Ve venkovních 

prostorech se může scházet pouze šest lidí, venku můžou být do 23.00 hodin.  

 29.listopadu: Díky příznivému vývoji v ČR, snížila vláda u systému PES, čtvrtý stupeň 

na třetí, a to s platností od 3.prosince.       

 30.listopadu: Do škol se vrací žáci všech ročníku ZŠ. Středoškoláci jsou doma. 

 3.prosince: Život v Česku se probouzí! S některými omezeními se otvírají restaurace, 

obchody, sportovní i společenské akce. Po dlouhé době bylo možné nakoupit na Vánoce.
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 9.prosince: Po třech týdnech se denní počet nakažených znovu dostal nad šest tisíc! 

Bylo to 6 412 nakažených za den.        

 16.prosince: Začíná dobrovolné testování Čechů antigenními testy. Je zdarma a 

zopakovat lze jednou za pět dní. Počet potvrzených případů překonal hranicí 600 tisíc. 

Zároveň už je přes deset tisíc obětí.        

 18.prosince: Země se vrací do 4.stupně systému PES. Zavírají se restaurace a 

sportoviště. Otevřené zůstávají obchody a služby. Ministr zdravotnictví oznámil, že první 

vakcíny k nám dorazí 26., nebo 27. prosince.      

 21.prosince: Kvůli novému kmeni koronaviru zakázala vláda ČR, podobně jako 

několik dalších států, lety z Velké Británie.       

 24.prosince: Štědrý den. Jsou povoleny půlnoční mše, ale mají omezený počet. 

 25.prosince: Na Boží hod jsou povoleny všechny bohoslužby bez omezení počtu.

 26.prosince: Na Štěpána jsou povoleny všechny bohoslužby bez omezení počtu.

 27.prosince: Nedělní bohoslužby jsou s omezením počtu na deset procent kapacity 

kostela. Vláda ČR posílá zemi do pátého stupně. Prodlužuje nouzový stav na další měsíc.

 28.prosince: Pondělní rozhodnutí vlády ruší přímou účast v kostelích. Nadále budou 

mše sloužit pouze kněží a přenášet je na internetu pro případné zájemce. Vláda ČR dále 

zpřísňuje opatření v zemi. Je zákaz veřejných oslav Silvestra. Restaurace jsou zavřeny.

 31.prosince: Silvestr lidé slaví doma. Od 20.00 hod je zákaz vycházení. Jsou zrušeny 

ohňostroje. Některá města je pořádají až na Nový rok večer. Frýdek – Místek v 18.00 hod.       

Nejdůležitější a podstatné události, které se udály ve světě:  

8.ledna: Sestřelené letadlo. Let z Teheránu na Ukrajinu skončil tragédii krátce po startu. Na 

palubě bylo 167 pasažérů a devět členů posádky. Nikdo nepřežil. Letadlo sestřelily Íránské 

revoluční gardy. Podle tvrzení íránských vládních představitelů snad omylem. 

17.ledna: Už 42.ročník Rallye Dakar proběhl na území Saúdské Arábie. Kategorii automobilů 

vyhrál Španěl Sainz, motocykly Američan Rickky Brabec a kamióny Rus Karginov. 

19.ledna: Osm lidí zemřelo při požáru v domově pro handicapované ve městě Vejprty 

v Ústeckém kraji. Šlo o druhý nejtragičtější požár v historii České republiky. 

20.ledna: Havlíček na dopravu. Premiér Andrej Babiš odvolal ministra dopravy Vladimíra 

Kremlíka. Ministerstvo převzal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který tak bude 

řídit obě ministerstva ! 

12.února: Nový ombudsman. Novým veřejným ochráncem práv se stal bývalý zástupce 

ombudsmana Stanislav Křeček. 

19.února: Senát si zvolil předsedu. Nástupcem zesnulého Jaroslava Kubery v čele horní 

komory parlamentu je Miloš Vystrčil z ODS. Získal 52 ze 76 hlasů. V prvém kole tajné volby 

porazil Jiřího Růžičku. 
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29.února: Volby na Slovensku. Volby do Národní rady Slovenské republiky vyhrálo hnutí 

OĹaNO s 25 procenty hlasů. Následoval SMĚR-SD a 18 procenty a SME Rodina s 8 %. 

 

1.března: Testy v Česku prokázaly první tři případy nákazy. Nakažení přicestovali z Itálie. 

17.března: Fotbal a hokeje jsou překládány. Evropská fotbalová unie přeložila mistrovství 

Evropy na příští rok. Čtyři dny poté Mezinárodní federace ledního hokeje zrušila mistrovství 

světa v hokeji kvůli šíření koronaviru. 

24.března: Nebude ani olympiáda. Nejočekávanější sportovní událost roku, olympijské hry 

v Tokiu, byla přeložena na příští rok. 

23.března: ČT spustila kanál ČT3, kde jsou pořady pro seniory a pamětníky. 

6.dubna: Trest na Slovensku. Zvláštní trestní soud odsoudil na 23 let Miroslava Marčeka, 

který se přiznal k vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. 

25.května: Protesty proti rasismu. George Floyd zemřel v americkém Minneapolisu poté, co 

mu policista Derek Chauvin při zatýkání klečel přes osm minut na krku. Video zachycující 

incident vyvolalo protesty namířené proti rasismu a policejnímu násilí. V USA se konaly 

protesty, které se zvrhly do rabování a rozbíjení automobilů a výloh obchodů v ulicích. 

5.června: Vyhoštění diplomatů. Česká vláda vyhostila dva ruské diplomaty pracující pro 

ruské tajné služby. 

7.července: Tragédie na železnici. Dva osobní vlaky se srazily mezi Novými Hamry a 

Pernikem u Karlových Warů. Zemřeli dva lidé. 

14.července: Další železniční neštěstí. Třicet zraněných a jednoho mrtvého přinesla 

železniční nehoda před stanici Český Brod. Mohlo za to přetížení strojvedoucího.  

4.srpna: Neštěstí v Bejrútu. Při výbuchu zabaveného ledku amonného v bejrútském 

přístavu byla poničena většina města. Zemřelo 192 osob a tisíce bylo zraněno.      

 8.srpna: Jedenáct obětí požáru. V Bohumíně psychický nemocný muž úmyslně zapálil byt 

v 11.patře panelového domu. Byla to msta. Zahynulo 11 osob, z toho 3 dětí. 

9.srpna: Lukašenko zůstává. Prezidentské volby v Bělorusku vyhrál Alexandr Lukašenko, 

který stojí v čele státu od roku 1994. Po volbách proběhly protesty a nepokoje. 

 



Zápis do obecní kroniky za rok 2020                  18 rok 2020 

 

20.září: Tour de France. Nejslavnější cyklistický závod světa Tour de France, byl přeložený 

z června. Dramatický závod vyhrál až v závěru slovinský cyklista Tadej Pogačar. 

24.září: Zamořená Bečva. Únik Kyanidu usmrtil veškeré vodní organismy v 38 km dlouhé 

části toku řeky Bečvy. Rybáři odvezli přes 30 tun uhynulých ryb. 

3.října: Koronavirové volby. Konaly se krajské a senátní volby. Hnutí ANO v krajských 

volbách vyhrálo v deseti z třinácti krajů. Získalo 178 mandátů. O 2 víc než minule. 

 

9.října: V druhém kole senátních voleb byla za náš okrsek zvolena současná starostka 

Frýdlantu n.O. paní Mgr.Helena Pešatová. Porazila Jiřího Carbola z Dobré. 

 3.listopadu: Trump nebo Biden. V USA skončily prezidentské volby. Stávající republikánský 

prezident Donald Trump kandidoval proti demokratickému vyzývateli Joe Bidenovi. 

7.listopadu: Vítězem je Joe Biden. Média po pěti dnech sčítání hlasů označily za vítěze 

prezidentských voleb Joe Bidena. Volební komise však stále neměly jasno. 

14.listopadu: Biden to má definitívni. V USA potvrdili výsledky prezidentských voleb. Joe 

Biden získal 306 volitelů v jednotlivých státech USA, Donald Trump jen 232 volitelů. 

24.listopadu: Opět otrávená řeka. Do řeky Bečvy opět unikla neznámá chemikálie. 

1.prosince: Sebevražda v čistírně. Jeden ze zaměstnanců čistírny odpadních vod v Rožnově 

pod Radhoštěm v souvislosti s vyšetřováním úniků chemikálii do Bečvy spáchal sebevraždu.     

5.prosinec 2020: Sněhová kalamita. Přívaly sněhu blokovaly dopravu, mnohé silnice 

v Rakousku, zejména v Alpách. Nasněžilo více jak 1 metr sněhu. V Česku v té době byly 

problémy způsobené abnormálně silným větrem. Tisíce domácnosti zůstaly bez dodávky 

elektrického proudu. Vítr dosahoval více jak 120 km/hod. Moravě se problémy vyhnuly.  

Společnost v Česku byla poznamenána úmrtím mnoha význačných osobnosti. Zemřeli Eva 

Pilarová, Dana Zátopková, Ladislav Mrkvička, režisér Jiří Menzel, nechvalně proslulý politik 

Milouš Jakeš. Ze zahraničích osobností zemřel bývalý francouzský prezident Valery Giscard 

D´estaing, spoluautor sjednocené Evropy a autor společné evropské měny, fotbalista Diego 

Maradona, představitel Jamese Bonda herec Sean Conery a skladatel Ennio Morricone. 

Poznámka ke změně počasí a oteplování. Vyjádření hydrologa ostravské pobočky Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Jana Unucka: Sucho, které se začalo projevovat na 

povrchových a podzemních vodách v roce 2014, se v roce 2020 konečně zmírnilo. Zásoby 
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podzemních vod jsou nyní již doplněny. Nynější stav je ve srovnání s dlouhodobým 

průměrným stavem podzemních vod a na vodních tocích již normalizován. 

Tento rok byl teplotně průměrný, srážkově podprůměrný. Teplotně nadprůměrný byl tentokrát 

měsíc únor, který byl navíc velmi suchý. Zimní měsíce vůbec byly teplejší oproti normálu a 

sníh se téměř nevyskytoval. Sněžilo pouze jeden týden na začátku února a jeden týden 

zkraje dubna. Po jarní měsíce březen a duben pokračovalo teplé a suché počasí. Pršelo pak 

po celý květen. Měsíc červen byl suchý, ale chladnější oproti normálu. Červenec byl deštivý 

a chladnější. Srpen byl opět slunečný a teplý.  Podzimní měsíce září, říjen, listopad byly 

deštivější, ale poměrně teplé. Prosinec byl vlhký, ale teplý. Dlouhodobě byl rok o 5 °C 

teplejší, než průměr. Dle hydrometereologů je však nyní zásoba podzemních vod dobrá.  

Zajímavosti: Povětrnostní anomálie. V útery 12.května se náhle a prudce ochladilo a ráno 

nasněžilo. Květen byl chladnější, průměrně 12°c až 15°C, přesto malá a souvislá vrstva 

sněhu byla překvapením! Do večera se oteplilo a sníh se ztratil.    

   Koncem června rádio Orion navštěvovalo sousední vesnice 

s hudebním pořadem. Se zájemci provádělo anketu a zároveň jim v centru obce uspořádalo 

zábavu. Když s pořadem zavítali na Pstruží, nedostavili se žádní zájemci!  

   Větší pozornost vyvolala přítomnost nejmenovaného filmového štábu. 

V autobusové zastávce u obecního úřadu se natáčela odvážná scénka z nějakého filmů pro 

„dospělé“. Název lechtivého filmu se nepodařilo zjistit, ale údajně byl k vidění na internetu.    

 

Závěrečná statistika obyvatel obce : 

Zemřeli tito obyvatelé: Zajícová Věra (21.02.1934), Běčáková Marie (12.08.1937), Faldyna 

Jindřich (23.08.1955), Marcaníková Vítězslava (22.08.1959), Klím Václav (26.09.1949). 

Narodilo se 13 občánků. Byli to: Matěj Hodura a Sára Hodurová, Vít Henek, Ondřej Sobčák, 

Emanuel Šrubář, Matěj Chýlek, Matyáš Blažek, Matouš Hanyáš, Bernard Zajíc, Evelína 

Orságová, Josefína Režná, Izabela Petrželová, Vendula Krkošková a Pankrác Kořený.   

Přihlásilo 38 nových obyvatel a odhlásilo 21 osob. Zemřelo 5 obyvatel a 14 dětí se narodilo. 

Celkem bylo do konce minulého roku přihlášeno 1074 osob s trvalým pobytem. 

V roce 2020 tedy bylo tedy k trvalému pobytu v obci přihlášeno celkem 1074 obyvatel. 

 

Ve Pstruží  30.12.2020                                                       Zapsal: Štefek Zdeněk 


