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Rok byl pro Českou republiku, obec Pstruží a občany obce ve znamení osudového výročí 

české historie a to obsazení Československa Německým vojskem 15. března 1939. Po 

obsazení naší republiky fašistickým Německem, byl tehdy vytvořen protektorát Čechy a 

Morava. Tato invaze a nesvobodný stav skončil až po osvobození naší vlasti v květnu 1945. 

Rok 2019 byl ale také ve znamení 30.výročí ukončení další nesvobody a to od změny 

komunistického režimu. Stalo se tak v listopadu 1989, kdy proběhla „Sametová revoluce.“ 

Úsilí o změnu politického uspořádaní a nastolení demokratických změn probíhalo po celý rok 

1989. Vždy bylo potlačováno, ale lidé přicházeli trpělivě a odhodlaně zas a znovu. Nakonec 

až vzpomínkový pochod studentů 17.listopadu 1989, který měl uctít památku obětí 

studentských nepokojů z roku 1939, vedl k vyvrcholení sledů událostí a změnu režimu. 

Tehdejší politická moc, prostřednictvím policie, tvrdě potlačila demonstraci onoho 

17.listopadu 1989. Studenti i ostatní účastnící byli zbiti a uvězněni. Na protest a podporu 

demokratických změn začali studenti a herci stávkovat. Veřejnost a zejména dělnicí 

z velkých továren podpořili stávku. Následně, několik dní poté, demokratické síly 

zorganizovaly generální stávku, které se zúčastnilo obrovské množství lidí. Ve většině měst 

se setkávaly stovky a tisíce lidí na náměstích a požadovaly odstoupení vlády a zejména 

komunistických představitelů moci. V Praze na Letenské pláni se zúčastnilo přes 100 000 

účastníků. Následkem těchto události odstoupila tehdejší vláda, byl rozpuštěn parlament, 

když předtím schválil zákon o zrušení vedoucí úlohy komunistické strany v naší zemi. 

Z nových voleb vzešel nový parlament, byla zvolená nová vláda a prezident Václav Havel. 

Po čtyřiceti létech začala nová éra života v naší zemi. Přestože tento demokratický proces 

měl a má své stinné stránky a mnoho nedobrých jevů, již více jak 30 let můžeme svobodně 

ovlivňovat dění v naší zemi. Je možnost vybírat své zástupce do vedení obcí, krajů a státu.  

Tento rok byl opět charakterizován jako suchý rok, teplotně nadprůměrný a srážkově 

podprůměrný. Pokračovalo suché a teplé počasí! Měsíce červen, červenec a srpen byly opět 

mimořádně teplé, běžně bylo přes 30°C, červen okolo 30°C, srpen přes 30°C.  Více srážek 

bylo pouze v květnu, který prakticky celý propršel. Dlouhodobě bylo už od března o 5°C a 

více stupňů tepleji, než dlouhodobý průměr. Zlepšení nenastalo ani v podzimních měsících! 

Tradičně vlhké a chladné měsíce říjen, listopad a prosinec, byly až na týden dešťových 

srážek v listopadu, suché a slunečné! V prosinci bylo až do 21.prosince, tedy do vánoc, 

slunečno s teplotami do 10°C. To se stalo naposledy před 85-ti léty, tedy v prosinci 1934.    

Horké a suché počasí mělo opět dopad na úrodu a vegetaci všeobecně! Byla neúroda. 

Zemědělci měli následkem toho citelné ztráty. Zemědělské komodity se musely dovážet.  

Neurodilo se ani ovoce, až na jablka, která byla velmi malá. K podnebí poznámka na konci. 

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

Luděk Munzar, Václav Postránecký, spisovatel Jiří Stránský a hlavně zpěvák Karel Gott! 

V zahraničí to byli francouzský prezident Jacques Chirac, nebo závodník F-1 Niki Lauda! 
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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 2019. Opět se uskutečnila „Tří králová sbírka“ v naší obci, kdy chodily dvě skupinky 

tvořené třemi dětskými králi v maskách a dospělými a vybírali finance na charitativní činnost.    

2. února 2019. byl uspořádán Hasičský ples, který místní hasiči pořádají tradičně desítky let.  

1. března 2019. OÚ a obecní zastupitelstvo uspořádalo „IX. 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. Rodina Závodných předvedla divadelní scénu ve stylu pohádky o Sněhurce.  

9. března 2019. V sále Vlčárny uspořádala ZŠ a sdružení rodičů již 10. Školní ples. Celou 

slavnostní atmosféru vhodně doprovodila hudební skupina. Ples měl velký ohlas a účast.  

30. dubna 2019. V úterý 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. Obstarají se a nazdobí dva vzrostlejší smrky, aby tyto dvě májky 

mohly ozdobit obec – jedna u „Vlčárny“ a druhá na „hasičské zbrojnici“. Tento rok zdobení 

provázelo deštivé a mimořádně chladné počasí. Vše se zdařilo a májka nebyla ani ukradena. 

1. května 2019. Ve středu, 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. Páter Petr Fichna 

kněz z Frýdlantu n.O. se kromě mše zúčastnil zároveň také vyjížďky na svém motocyklu.    

7. května 2019 toto útery byla obecním úřadem a místní školou zorganizovaná pietní akce 

na uctění obětí II.světové války. Letos to bylo již 74.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 multifunkčního spol.domu. 

31. května 2019. 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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1. června 2019. V sobotu byla smažená „vaječina“ a kácená májka u Hasičské zbrojnice.  

21. června 2019. Letní kino u Vlčárny s filmem Tátova Volha.  

29. června 2019. Mladí hasiči ze Pstruží uspořádali tradiční hasičskou soutěž mužů a žen 

„Soutěž hasičských družstev o pohár starosty SDH“. Tato soutěž je součásti Beskydské ligy.  

Soutěž se konala v sobotu 29.6.2019. Opět zazářilo domácí družstvo žen. Nejen vzhledem, 

ale zejména výkonem. Ale pěkně popořádku. V mužích zvítězilo SDH Bystré. Druhé 

Malenovice a třetí Lhotka podali výborný výkon, přestože nejsou účastníky Beskydské ligy a 

na soutěž neposlali své nejlepší závodníky. Muži SDH Frýdek obsadili až 5. místo, jinak jsou 

průběžně vedoucím družstvem ligy. Lonští vítězové hasiči z Lubna se ve vyrovnané 

konkurenci umístili na 8. místě. SDH Bystré bylo předloňský a předtím několikanásobný 

zdejší vítěz. Jejich úspěchy jsou zřejmě dány zdejší trati, která je travnatá a kopcovitá a to 

sedí více sborům, které mají doma obdobné podmínky. Muži ze Pstruží po velmi pěkném 

výkonu obsadili 12.místo, stejně jako vloni. Také v ženách vyhrálo družstvo, které je na 

obdobné tratě zvyklé a to hasičky ze Skalice. Ty také průběžně vedou ligu a letos jsou zatím 

neporazitelné. Jen dva týmy se jim zatím mohou vyrovnat a to Fryčovice a Pstruží. A právě 

domácí družstvo žen ze Pstruží po vynikajícím výkonu vybojovalo skvělé druhé místo. Bylo 

to zaslouženě po jejich poctivé přípravě. Odvedli také vynikající práci při zajištění a přípravě 

soutěže. Až na třetím a dalších místech se umístily další družstva žen Brušperk, Lhotka, 

Fryčovice, Palkovice, Stanislavice, Hájov a Nová Ves. Poděkování patří SDH Palkovice za 

zapůjčení cisterny a také panu Liborovi Žákovi, který zastával roli rozhodčího. V dobrém 

světle se prezentovala nová moderátorka Monika Danihelová. Diváků bylo letos více, než 

v loňském roce, zřejmě tomu napomohlo slunečné počasí s příjemnými teplotami.  

27. července 2019 V tento den uspořádal pan Petr Mikeska ve Ski areálu Opálená lidovou 

slavnost s bohatým kulturním programem nazvanou Portáši na Opálené. Slavnost byla 

zaměřena na lidové zvyky. Hrála cimbálová hudba. Dostavilo se mnoho návštěvníků. 

17. srpna 2019. 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 

se soutěžemi. Zdařilé odpoledne pak pokračovalo poslechovou a taneční zábavou, která 

pokračovala do pozdních nočních hodin. 
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18. srpna 2019. 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 kněz 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 multifunkčním domě s cukrárnou. Tam si také 

přítomni mohli popovídat a dát si občerstvení. Podávaly se koláče, víno a voda s citrónem.

   

30. června 2019. Letní kino u Vlčárny. 

31. srpna 2019. Pstružovský dřevorubec. V tuto sobotu odpoledne bratři Krkoškovi 

uspořádali 4.ročník soutěže Pstružovský dřevorubec, tentokráte se konal na hřišti v Dubině. 

V této soutěži mohou účastnící předvést své dovednosti při práci se dřevem, ať již při řezání 

s motorovou pilou, sekáním stojící kulatiny, řezem ruční dvoj mužnou pilou, 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 byl všem 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.    

1. září 2019 tentokráte vyšlo na neděli, a tak byl den, kdy byl slavnostně zahájen nový 

školního rok místní základní školy (1.-5.ročník) posunut na pondělí - 2.září 2019. Hned druhý 

školní den žáci ZŠ a MŠ vyrazili na vycházku na Opálenou. Zde uspořádali běžecké závody. 

13. září 2019 Děti si užily zábavné cvičení v přírodě. Místní základní škola připravila v pátek 

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

ve věkově smíšených skupinách vyzkoušely, jak se chovat při požáru, při bouřce, jak přenést 

zraněné a ošetřit drobná poranění. Zejména pak, jak přivolat záchrannou službu k různým 

událostem. A hlavně se dověděly telefonní čísla pro integrovaný záchranný systém.     

14. září 2019 Třetí zářijová sobota patří již tradičně hasičské soutěži dřivé narozených o 

pohár starosty obce. V sobotu 14.09.2019 to byl již 41.ročník. Na startu se sešla konkurence 

deseti družstev mužů a jednoho družstva žen, aby v poctivém a rovném boji soutěžili o 

poháry v kategorii nad 40 let, nad 50 let a ženy nad 35 let. Kategorii nad 50 let tentokrát 

ovládli domácí, tedy prvé místo má družstvo SDH Pstruží 50+. Druhé místo SDH Malenovice 

50+, třetí SDH Ostravice 50+ a čtvrtá SDH Nová Ves 50+. Dramatičtější a rychlejší byla 

kategorie 40+. Prví a bezkonkurenční byli opět hasiči z Metylovic. Nejvíce je ohrožovala 

druhá Nová Ves A 40+, která však letos potřebovala aspoň 6 sekund, na prvého. Třetí byly 

Malenovice 40+, čtvrtá Ostravice 40+, páté Pstruží 40+ a šestý další tým Nové Vsi B 40+. 
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Všechna družstva měla letos nějaké potíže a to již před startem. Převážně šlo o zdravotní 

neduhy. Vždyť již na prvé tréninky místních hasičů dorazilo několik členů se zablokovanými 

zády, nebo různě naraženými končetinami. Po intenzivním tréninku tyto neduhy postihly i ty 

dosud zdravé. Takže na dalších trénincích si již nikdo nezáviděl, ale naopak vzájemně se 

všichni povzbuzovali. Nejvíce ostatní podporovaly členky družstva žen, které jsou více 

psychicky odolné. A právě družstvo žen SDH Pstruží zvítězilo v poslední kategorii ženy nad 

35 let. Neměly sice soupeře, ale svým časem překonaly nejedno mužské družstvo. A právě 

pro ně pořadatelé neustálé shánějí další konkurenci, aby je mohli motivovat k ještě lepším 

výkonům. Ceny na závěr předával osobně starosta obce pan Milan Vaněk, pod jehož 

záštitou se soutěž koná. Pan starosta vyslovil spokojenost s výkony všech zúčastněných a 

zejména s bohatou účastí. Také pořádající hasiči ze Pstruží udělali vše, aby uspěli jako 

hostitelé a všichni účastníci byli spokojeni. Každý tým měl poměrně velký doprovod a pro ty 

všechny bylo připravené slušné zázemí s bohatým občerstvením. Jak řekli pořadatelé, 

vítězem je každý, kdo překonal jakékoliv potíže a tedy sám sebe a zúčastnil se.        

Výsledky Muži + 40 let : 

1. Metylovice  „40“  16,945 s 
2. Nová Ves „40“ A  22,833 s 
3. Malenovice „40“  23,350 s 
4. Ostravice „40“  24,330 s 
5. Pstruží „40“  28,517 s 
6. Nová Ves „40“ B  38,206 s 

Výsledky Muži + 50 let : 

1. Pstruží „50“  27,010 s 
2. Malenovice „50“  37,338 s 
3. Ostravice „50“  54,791 s 
4. Nová Ves „50“  61,343 s  

Výsledky Ženy + 35 let : 

1. Pstruží-ženy  24,731 s 
   

25. září 2019. Konaly se závody v přespolním běhu ve Frýdlantě. Závodili žáci základních 

škol. Zde vybojovala skvělé 2. místo Olina Tomicová ze ZŠ Pstruží. Postoupila tak do 

okresního kola ve F-M. Adéla Šigutová ze Pstruží se umístila na třetím místě. 

27. září 2019. V tento pátek ZŠ 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. Placky 

připravoval a prodával pan Rudolf Káňa, paní Vlasta Pečenková a Marie Bialková. Stánek 

s prodejem piva zajistili místní hasiči. Prodeje piva se zhostil velitel hasičů Václav Kaniok.  

5. října 2019. Dan Novotný zorganizoval další ročník podzimního motosrazu. Přes nepřízeň 

počasí, kdy pršelo, byl silný vítr, se dostavilo asi 20 motorkářů a byl pro ně udělán program.  
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20. října 2019. Se konal tradiční „Krmáš“ neboli posvícení. V místní kapli byla sloužena mše 

svatá a následovalo posezení s občerstvením v budově informačního centra a cukrárny. 

24. října 2019. OÚ ve spolupráci s místní ZŠ uspořádala oslavy založení Československa. 

Letos je to již 101. výročí. Součásti oslav byl projev starosty o historii založení v roce 1918. 

Zároveň žáci ZŠ předvedli kulturní vystoupení. Starosta předal dětem jako odměnu sladkosti. 

Na závěr se dětí za doprovodu rodičů vydali na vycházku obci za svitu lampiónů. 

1. listopadu 2019. Frýdlantskou farnost, kam náleží také Pstruží, od konce října spravuje 

nový kněz. Je to páter Roman Macura. Ten nahradil kněze Petra Fichnu, který ve funkci 

působil 6 let! Každou prvou neděli v měsíci, se v 11hod slouží mše v kapličce pro místní. 

29. listopadu 2019. Tento pátek proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromku u školy. 

V tělocvičně základní školy se v pátek konaly tradiční vánoční dílny. Pořádala je obec Pstruží 

ve spolupráci s místní školou. Toho pátečního odpoledne dorazilo hodně dětí i se svými 

rodiči. Zde dětem a rodičům umožnili výrobu vánočních ozdob a adventních věnců. Každé 

dítě si mohlo vyrobit něco z těch ozdob. Ti nejmenší vyráběli aspoň perníky a svíčky.  

5.prosince 2019. Děti z MŠ vyjely do kunčické obory. Zde mohly nakrmit kozy a rybky. 

Zároveň pěšky zdolaly krátký okruh okolním lesem. Další den pak zavítaly do školy, aby si 

vyzkoušely usednout nanečisto do školních lavic a mohly se těšit na budoucí zápis do 1.tříd.  

6. prosince 2019. V tento pátek obecní zastupitelstvo uspořádalo 5. 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 jako jsou chléb se sádlem, škvarky a palačinky. Tyto 

pochutiny podávali pan Ruda Káňa, paní Vlasta Pečenková a Marie Bialková. Vařonku, nebo 

svařené víno pan Martin Závodný s manželkou. K poslechu hrál učitel ZUŠ pan Pavel Býma. 

 7. prosince 2019. Toto sobotní odpoledne měli hasiči ze Pstruží v restauraci Vlčárna 

Výroční valnou hromadu. Starosta SDH pan Petr Krkoška zahájil tuto výroční schůzi. 

Přítomni byli seznámení s prací SDH za celý rok. Bylo uspořádáno mnoho zajímavých akcí a 

SDH spolehlivě plnil své poslání. To potvrdil také zástupce velitele Vít Běčák, který 

informoval o výjezdech zásahové jednotky. Zásahová jednotka vyjížděla ke čtyřem zásahům, 

z toho 2x technický zásah a 2x požár. Zároveň proběhly volby nového výboru SDH Pstruží. 

Ty jsou nařízeny vždy po pěti létech. Výbor zůstal téměř ve stejném složení, jen na místo 

starosty byl zvolen nový člověk - Tomáš Mikulec, náhradou za odstupujícího bývalého 

starostu Petra Krkošku, který se oženil a má malé dítě. Zasloužili hasiči obdrželi ocenění.  

22. prosince 2019. V neděli pan Adam Šigut a pan Petr Vrlík uspořádal v restauraci Vlčárna 

zábavu se zpěvem koled a vyprávěním o lidových zvycích. Večer proběhla taneční zábava. 

V roce 2019 proběhlo dvojí vítání nových občánků v sále obecního úřadu. O kulturní program 

se postarala kulturní komise v čele s paní Vlastou Pečenkovou a děti místní ZŠ.  



Zápis do obecní kroniky za rok 2019                  8  2019 

 

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. 

Informace o akcích základní a mateřské školy :  

Činnost ZŠ: ZŠ a MŠ dále pořádá různé výlety na poznávání života dříve – návštěvy muzea 

v přírodě a skansenu v Rožnově pod Radhoštěm, návštěvu interaktivního muzea v Malém 

světě techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovic (27.6.2019) apod. 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 v soutěži 

s názvem „Loutnička“, 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.      

Známá osobnost ve škole. Ke konci školního roku 2018/2019 přišel na pozvání na místní ZŠ 

známy animátor a kreslíř Adolf Dudek. Dorazil se svým programem Pohádkové kreslení. Je 

to interaktivní show, při které se dětem netradiční formou představí české pohádky. Ilustrátor 

při svém vystoupení kreslil na keramické tabuli postavy a věci z pohádkových knížek. Děti je 

pak aktivně doplňují. Školní děti se tak staly přímými účastníky vystoupení a rozvíjely tak 

svou fantazii. Představení podporuje vzdělávací programy ZŠ a podporuje tak čtení knih. Má 

následný vliv na čtenářskou gramotnost. Program a vystoupení rozvijí osobnost dětí, 

pozornost, soustředění, dovednost zapamatování si a řešení problémových situací. 

OÚ: 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 

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. 

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. 

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 
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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. 

Plánované akce. Nový chodník o délce 510m se bude stavět od autobusové zastávky Nová 

Dědina – Střed až ke stávajícímu chodníku, který vede do centra Pstruží. Nový chodník bude 

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

V průběhu roku se OÚ podařilo získat stavební povolení. Na vypracovanou projektovou 

dokumentaci pak OÚ získal dotaci od Moravskoslezského kraje. Vedení OÚ a zejména 

starosta Ing. Milan Vaněk pak v září zažádal o dotaci MAS Frýdlantsko-Beskydy na 

samotnou realizaci tohoto nového chodníku! Náklady na vybudování činí 4,5 milionu korun. 

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 významným životním jubileum občanům obce organizuje 

zejména slavnostní setkání seniorů na Vlčárně. Senioři se navíc scházejí 1x měsíčně. 

Výstava: V rámci významného výročí 50-ti let od vzniku Záchranného hasičského sboru ve 

Frýdku-Místku zorganizovalo Okresní vlastivědné muzeum ve Frýdku výstavu k tomuto 

výročí. Zdařilá expozice se skládala z exponátu a dokumentů právě od profesionálního 

hasičského záchranného sboru, ale byla doplněná také o materiál od dobrovolných 

hasičských sborů z našeho okresu. Nepřehlednutelné zastoupení mělo také Pstruží. Kromě 

fotografií a dokumentů z historie našeho SDH, zde byla vystavena také hasičská kronika. 

Zastoupení SDH Pstruží bylo o to podstatnější, že se zde prezentovalo pouze asi 12 

hasičských sborů z celkového počtu více jak 100 sborů dobrovolných hasičů z okresu F-M. 

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 rehabilitace zaměřené zejména na zádové svalstvo. Masáže zde provádí Pavla Vítová.  

Hasiči: V obci působí již více jak 70 let sbor dobrovolných hasičů. SDH Pstruží má 65 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 na 7000 litrů Tatra 148, nebo 

vozidlem pro dopravu hasičů a hasičského vybavení Mercedes Sprinter. Obě vozidla jsou 

udržovaná ve způsobilém a řádném technickém stavu, který 2x za rok prověřuje STK. 

V rámci výcviku jsou zde jedno družstvo mužů, jedno družstvo žen, které se s úspěchem 

zúčastňuje okresní pohárové soutěže v požárním útoku s názvem Beskydská liga. 

Pohárových soutěži se zúčastňuje družstvo dříve narozených mužů nad 40 a nad 50 let. 

Výcviku provádí také družstvo žen nad 40 let. To se účastní soutěže o pohár starosty ve 
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Pstruží. Členové SDH pořádají ples hasičů, slavnosti stavění a kácení máje, ale také 

pomáhají s organizaci obecních kulturních akcí jako je Den obce v Dubině a den dětí.         

TJ Sokol : V obci je organizovaná tělovýchova. V rámci TJ působí oddíl tenisu, volejbalu i 

stolního tenisu. Kromě toho se scházejí k aerobnímu cvičení zejména ženy, které pravidelně 

cvičí pilates. V budově obecního úřadu je zřízena posilovna, která je využívaná mladými. TJ 

v tomto období požádala o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a to na realizaci 

projektu „Rozvoj sportovních aktivit dětí Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží“. Dotace ve výši 

200 000 Kč byla přednostně určena na vytvoření materiálních podmínek pro výuku dětí 

tenisového oddílu. Zejména na organizaci tenisového tábora v rozsahu jednoho týdne v 

průběhu letních prázdnin. Další část se využila na materiálové a technické vybavení dětí 

florbalového oddílu. Z prostředků dotace bylo zakoupeno nejenom sportovní nářadí, ale také 

pomůcky, pro zpestření tréninků, na rozvoj všeobecné pohybové aktivity a zvýšení kondice. 

Žádná z těchto činností se neobejde bez obětavé práce rodičů při přípravě, trénincích a při 

dopravě na soutěže a zápasy. V případě tenisu se neobejde bez nezištné aktivity šikovné a 

vyškolené trenérky, Hany Pavelcové. TJ Sokol může takto poskytovat sportovní vyžití 

nejenom dětem z obce, ale také širší veřejnosti. Díky výše uvedené významné podpoře ze 

strany Moravskoslezského kraje může TJ Sokol poskytnout sportovní vyžití i pro širší 

spádovou oblast frýdlantského regionu.        

Kaple: Do obce dochází katolický kněz z Frýdlantu n.O., 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. 

Od 1. listopadu je novým farářem v naší farnosti jmenován Roman Macura, který přišel 

z Lichnova. Dosavadní farář pan Petr Fichna byl po šesti létech poslán na jiné místo. Pro 

farnost vykonal velké množství práce, zejména se zasadil o zásadní opravu kostela ve 

Frýdlantě n.O.. Byla zde vyměněna kompletní elektroinstalace, instalovány nové hromosvody 

a uzemnění. Byl restaurován oltář, který byl začátkem listopadu nově vysvěcen. V době 

opravy kostela byly bohoslužby slouženy v kapli domova seniorů, v budově dříve zvaném 

klášter. Změny a rotace kněží byly provedeny zároveň v Místecké farnosti a v Místeckém 

děkanátu, kterému Pstruží i Frýdlant správně podléhají. Nového děkana jmenoval biskup 

Ostravsko-Opavské diecéze František Lobkowic. Stalo se tak po smrti stávajícího děkana 

pana Josefa Maňáka. Novým děkanem je páter Daniel Vícha. Je zároveň farářem v Místku, 

kde má nového kaplana Petra Tylečka a jednoho jahna. Daniel Vícha je zároveň 

moderátorem televize NOE.        

Včelaři v obci – informace o historii a jejich působení v naší obci od .p.Rudolfa Káně: První 

včelaři – brtníci si vyřezávali plásty s medem v dutinách stromů. Později se začaly včely 

chovat v blízkosti obydlí v klátech a košnicích. Těmto chovatelům se říkalo včelníci. Brtníci a 

včelníci se sdružovali v takzvané medařské cechy. První cech včelařský vzikl na Místecku 

v roce 1665 a poslední medařský cech na Místecku zanikl v Brušperku v roce 1880. 

V šedesátých letech 19. století začínají vznikat první včelařské spolky a organizace. Na 

Moravě vznikl první včelařský spolek v Brně v roce 1868. V seznamu členů včelařského 
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odboru Hospodářské společnosti v Brně – jsou uvedena jména z Frýdlantu n. O. – a to 

František Fritz z Frýdlantu a Pergelím Jarolímek – stolař z Malenovic. Velkou zásluhu na 

rozvoji včelařství území města Frýdlantu a jeho okolí má řídící učitel – říšský poslanec a 

později senátor Josef Kadlčák. Vedl spolek ve Frenštátě p. R. a později se věnoval včelařské 

teorii. Vydal v roce 1889 Včelařské besedy, v roce 1917 Český včelař, 1918 Med a jeho 

zpracování v domácnostech, v roce 1921 Včelí vosk a jeho zužitkování a v roce 1921 Český 

včelař. V Místku byl založen samostatný spolek včelařský v roce 1911, kde byli organizováni 

někteří včelaři z Frýdlantu a okolí. V roce 1926 se rozhodli tito čelnové spolku založit vlastní 

organizaci se sídlem ve Frýdlantě n. O. Zákládajících členů bylo 15. Organizace měla při 

svém založení 57 členů a 278 včelstev. Obvod působnosti nově založeného spolku tvořily 

obce: Frýdlant n. O., Pstruží, Malenovice, Nová Ves, Bílá (Beskyd), Ostravice, Staré Hamry. 

Spolek vyvíjel aktivní činnost přednáškovou, obstarával medonosné rostliny, organizoval 

zájezdy, kurzy, pečení medového pečiva, a výroby medoviny. V roce 1936 zakoupil a vysadil 

30 líp v okolí podniku Ferrum, 10 lip v Nové Vsi – osadil medonosnými stromy a keři 

rozšířeny místní hřbitov. Spolek přispěl okrašlovacímu spolku na osazení ovocnými stromy 

cestu Ondřejník, na stavbu Dětského domova v Místku, pravidelně přispíval na Klárův ústav 

slepců v Praze. Organizovaní členové měli nárok na 12–15kg nezdaněného cukru. Spolek 

pracoval až do roku 1943, kdy bylo tehdejší Zemské ústředí včelařské svými orgány zrušeno. 

Včelařské spolky byly začleněny do svazu chovatelů hospodářských zvířat. Spolková činnost 

byla prakticky ukončena a obnovena byla až v roce 1945 po ukončení 2. světové války. První 

výroční schůze se konala 13.1.1946. Větší činnost byla vyvíjena až od roku 1950. 

Včelí nemoci se ve větší míře vyskytovaly: 

v roce 1937 – 1942 roztočová nákaza 

1966 – 1969 – nosema 

1973, 1984, 1985 opět nosema 

1968 mor včelího plodu 

1983 – varroáza 

1988 – varroa Jacobsoni 

Roky, počet členů a počty včelstev: 

1926 – 56 – 278 

1935 – 65 – 262 

1945 – 109 – 535 
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1955 – 74 – 292 

1965 – 100 – 287 

1975 – 84 – 321 

1985 – 106 – 554 

1994 – 104 – 522 

2005 – 63 – 499 

2010 – 47 – 440 

V roce 2005 byl v okresním výboru FM zvolen R. Kaňa pokladníkem na 5 ti leté období. 

V roce 2007 Pstruží přešlo pod Čeladnou, od roku 2014 opět spadá do působnosti Frýdlantu.  

Od roku 2007 Medové odpoledne v naší škole organizované R. Kaňou, později Obcí Pstruží. 

Na Medovém odpoledni se děti učí vyrábět svíčky ze včelího plodu a také vánoční ozdoby. 

Včelaři ve Pstruží v roce 2006 : 

Kaňa R. - 24 včelstev 

Krkoška L. -  3 

Michalec J. – 3 

Ničman J. – 3 

Včelaři ve Pstruží v roce 2018 : 

Kaňa – 7 

Albrecht P. – 3 

Dostalík – 9  

Kocinec - 11 

Lavrišin - 7 

Sobčák - 4 

Šamaj - 4 

Závodný - 3 
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Trefil – 70 

Zemědělství: Obec, která byla před rokem 1989 převážně zemědělskou obcí, jak počtem 

obyvatel produktivního věku, které bylo zaměstnáno v zemědělské prvovýrobě, tak 

množstvím pozemků, které byly obhospodařováné tehdejším Jednotným zemědělským 

družstvem se sídlem ve Frýdlantě n.O.. K tomu bylo nutno připočíst množství obyvatel, kteří 

měli takzvaný záhumenek a ve volném čase hospodařili na svém. Chovali drobné domácí 

zvířata, jako byla drůbež a králici, ve velkém měřítku ovce a někteří dokonce hovězí kusy. Ti 

zkušenější a starší byli schopni se starat buďto o krávu, anebo aspoň jalovici či býčka. 

Za loňský rok je nutno konstatovat, že bývalý kravín je nevyužitý, zeje prázdnotou a obě 

stáje, kde bývalo desítky kusů hovězího i hangár pro uskladnění sena a slámy chátrají! 

Pozemky pro hospodářskou činnost v obci má z převážné části pronajaté akciová společnost 

s názvem „Frýdlanstská zemědělská“. Na pozemcích se nepase dobytek, ani se nepěstují 

žádné plodiny. Pozemky jsou však dvakrát ročně řádně pokoseny a družstvo z nich odebírá 

seno. Není divu, v suchém počasí posledních let je sena pro dobytek nedostatek. V obci je 

do desítky větších vlastníků zemědělské půdy. Z toho jen několik hospodaří soukromě. Snad 

nejkomplexnější hospodářství má Antonín Plucnara na své usedlosti na úbočí Ondřejníka. 

Chová několik krav a v malém zpracovává mléčné výrobky. Ostatní své pozemky pronajímají 

jiným zemědělským subjektům. Na pozemcích Ladislava Menšíka hospodaří pan Kalus. Ten 

má kromě toho vlastní pozemky v těsném sousedství s katastrem obce Čeladná. Dalšími 

většími hospodáři byli Ladislav Vávra Pstruží 15, Milan Vávra Pstruží 2, Josef Šigut a Slávka 

Poledníková (rozená Pavlisková). Úrodný pozemek pana Františka Běčáka, zvaný „Haná“, 

táhnoucí se od Čeladenského nádraží až po Opálenou, je také řádně obděláván. Na 

hornatém pozemku pana Antonína Dorňáka, který se stoupá do velkého svahu, až na 

Opálenou je v současnosti provozován lyžařský vlek „Ski areál Opálena“ pana P.Mikesky. 

Chov dobytka soukromníky již v současnosti není provozován, až na výjimky. Právě těmi 

výjimkami jsou pan Petr Mikeska, Petr Krkoška a zejména Jan Kubala, kteří chovají ovce. 

Také zaměstnanost v zemědělství je v současnosti v obci výjimečná. A to zejména proto, že 

sídlo „Frýdlantské zemědělské“ je nyní v obci Janovice, kde se zároveň nachází technické 

zázemí, včetně stájí pro dobytek, který se také nachází v moderním areálu na Lubně. 

Většina obyvatelstva už nepracuje ani v průmyslu, ale zejména ve sužbách a statní správě!     

Zemřely tyto osobnosti a známí lidé: Václav Vorlíček-režisér, Stanislav Milota-kameraman, 

Luděk Munzar-herec (1933-2019), Stanislav Zindulka-herec (1932-2019), Ján Starší-

hokejista a trenér, Luděk Bukač-hokejista a trenér, Václav Postránecký-herec (1943-2019), 

Josef Koutecký lékař (1930-2019), Jiří Stránský-spisovatel, politický vězeň (1931-2019), 

Vojtěch Jasný-režisér, Vlasta Chramostová-herečka (1926-2019), Karel Gott (1939-2019). 

Zahraniční osobnosti: Jacques Chirac-exprezident Francie, Karl Lagerfeld-módní návrhář, 

Niki Lauda – legendární rakouský pilot F-1, manager a motoristický odborník (1949-2019). 
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Nejdůležitější a podstatné události, které se udály ve světě i v ČR :  

Rok byl charakterizován mnohými událostmi.  

9.ledna : Sněhová kalamita. Přívaly sněhu blokovaly dopravu, mnohé silnice v Česku byly 

nesjízdné nebo neprůjezdné. Tisíce domácnosti zůstaly bez dodávky elektrického proudu.  

15.ledna : Nad Brexitem zataženo. Britský parlament odmítl dohodu o odchodu z Evropské 

unie, kterou vyjednala premiérka Theresa Mayová se zástupci EU během posledního roku. 

15.ledna : Fotbalový velikán skončil. Jeden z nejlepších brankářů fotbalové historie Petr 

Čech oznámil, že končí s vrcholovým sportem. Bude mu 37 let. 

1.února : Nekupujte polské hovězí maso. Ministr zemědělství vyzval, aby lidé nekupovali 

maso dovezené z Polska. Je nebezpečné, obsahuje škodliviny a průmyslovou sůl. 

1.února : Loučení s velkým hercem. Kolegové a veřejnost se v Národním divadle rozloučili 

s Luďkem Munzarem, který zemřel 26.ledna. Bylo mu 86 let.  

14.února : Stovka velkého cestovatele. Legendární cestovatel Miroslav Zikmund, jehož 

proslavily cesty s Jiřím Hanzelkou, oslavil sté narozeniny. Stále je zcela zdráva a vitální! 

7. února : Samková je šampionkou. Olympijská vítězka ve snowboardkrosu Eva Samková je 

poprvé mistryni světa. V americké Solitude získala medaili, která jí dosud chyběla. 

1.března : Nečasová do vězení nepůjde. Za zneužití Vojenského zpravodajství odvolací soud 

zpřísnil Janě Nečasové, dříve Nagyové, podmíněný trest. Někdejší šéfka Nečasová kabinetu 

dostala tříletou podmínku. 

16.března : Mladší Klaus vyhozen z ODS. Vedení ODS vyloučilo ze strany poslance Václava 

Klause mladšího. Klaus se s ODS, podle stranických špiček, už déle názorově rozcházel. 

20.března : Trest za pašování heroinu. Pákistanský soud poslal na osm let a osm měsíců do 

vězení Češku Terezu Hlůškovou, zadrženou vloni na letišti s devíti kilogramy heroinu. 

30.března : Slovensko si zvolilo ženu. Na Slovensku vyhrála prezidentské volby 

protikorupční aktivistka advokátka Zuzana Čaputová. Ve 2.kole porazila Maroše Ševčoviče. 

14.března : Senzační postup Slavie. Fotbalisté Slavie porazili v prodloužení Sevillu 4:3 a 

postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy. Vítězný gól padl minutu před koncem utkání ! 

9.dubna : Volby v UIzraeli. Už popáté vyhrál Benjamin Netanjahu, dosavadní premiér. 
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15.dubna : Zkáza slavného chrámu. V proslulé pařížské katedrále Notre Dame vypukl požár. 

Postupně se zřítila věž katedrály a propadla se střecha. Je to obrovská historická škoda. 

21.dubna : Střídání prezidentů. Prezidentem Ukrajiny byl zvolen dřívější herec Volodymyr 

Zelenskyj. Porazil dřívějšího prezidenta Petra Porošenka. 

1.dubna : Ocenění pro fotbalovou legendu. Bývalý fotbalový reprezentant Antonín Panenka 

dostal za celoživotní postoj ve sportu hlavní cenu Českého klubu Fair play. 

19.dubna : Velký Jágrův večer. Hokejový útočník a majitel klubu vstřelil za HC Kladno čtyři 

góly v zápase. Vyhrál v Českých Budějovicích 4:2 a vrací se po pěti létech do extraligy. 

28.dubna : Druhý titul pro Třinec. Hokejisté Třince porazili ve finále play off Liberec 4:2 na 

zápasy a po osmi letech jsou podruhé v historii šampiony a mistry republiky. 

 

1.května : Nový císař v Japonský. Nový japonský císař Naruhito se ujal trůnu po otci 

Akihitovi, který rezignoval ze zdravotních důvodů. 

24.května : Mayová nevydržela tlak. Britská premiérka Theresa Mayová po tlaku ze strany 

svých konzervativců ohlásila, že 7. června skončí. Bylo to kvůli problémům s brexitem. 

19.května : Slavia slaví fotbalový titul. Fotbalisté Slavie jsou mistry ligy. K pátému titulu 

v samostatné české lize jim stačila remíza na hřišti Baníku Ostrava, kolo před koncem. 

22.května : Slavia dobyla i pohár. Po zisku ligového titulu vyhrála Slavia i domácí pohár. Ve 

finále Českomoravského poháru i pro týmy nižších soutěží porazila Baník Ostrava 2:0. 

26.května : Finská hokejová senzace. Hokejisté Finska získali v Bratislavě potřetí v historii 

titul mistrů světa. Ve finále porazili Kanadu 3:1. Česko podlehlo v semifinále Kanadě 1:5 a 

v utkání o třetí místo Rusku 2:3 až po nájezdech. Takhle daleko postoupil národní tým po 

čtyřech letech. 

2.června : Začínají tropy. Teploty letos poprvé dosáhly tropických hodnot. V Plzni a Řeži u 

Prahy bylo 30,2°C. Stalo se tak poprvé po nezvykle chladném a deštivém květnu. 

 10.června : Klaus mladší má Trikolóru. Václav Klaus mladší představil svoji politickou stranu 

s názvem Trikolóra – hnutí občanů. Stalo se tak, když opustil ODS pro názorové neshody.  

23.června : Demonstrace na Letné. Na demonstraci proti Andreji Babišovi přišlo na pražskou 

Letnou 250 tisíc lidí! Protestní akci proti zneužití moci pořádal Milion chvilek pro demokracii. 

26.června : Červnový rekord: 38,9 °C ve stínu. V Doksanech u Litoměřic naměřili 38,9°C. 
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8.června : Zastavila se až ve finále. Devatenáctileta tenistka Markéta Vondroušova prohrála 

až ve finále Roland Garros s Ashleigh Bartyovou z Austrálie. Soutěž mužů podvanácté 

vyhrál Rafael Nadal ze Španělska.  

3.července : S Čubou se loučil i prezident. Několik stovek lidí se přišlo rozloučit s Františkem 

Čubou, někdejším senátorem a předsedou JZD Slušovice. Ten promyšlenou organizaci 

dovedl k rozkvětu a obrovskému ekonomickému vzestupu bývalé JZD Slušovice. Byl 

přítelem Miloše Zemana a ten také přijel na jeho pohřeb do kostela ve Slušovicích. 

11.července : Smrt na pláži. Okamžitá bouře zabila dva české karavanisty na řeckém 

poloostrově Chalkidiki. 

23.července : Nový Britský premiér. Bývalý starosta Londýna a exministr zahraničí 

pětapadesatiletý otec pěti dětí Boris Johnson, byl zvolen předsedou konzervativní strany. 

Čeká ho úkol dotáhnout brexit a odchod Spojeného království z Evropské Unie. 

14.července : Kulaté narozeniny. Karel Gott oslavil osmdesaté narozeniny. V Praze se 

vyprodala eurobankovka s jeho portrétem. Mistr je však nemocen, oslavy byly soukromé. 

31.července : Narozeniny velkého umělce. Slavil také herec Bolek Polívka 70.let. 

28.července : Ve Francii triumfoval Kolumbijec. Tour de France vyhrál Egan Bernal. 

14.srpna : Prezident nechce Šmardu. Prezident Miloš Zeman oznámil, že nejmenuje 

ministrem kultury kandidáta ČSSD Michala Šmardu. Ten měl nahradit odvolaného ministra 

Antonína Staňka, toho odvolal pro chybnou práci premiér Andrej Babiš. 

21.srpna : Zaorálek míří na kulturu. Dlouholetý poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek bude 

ministrem kultury. Na funkci ho vybral předseda ČSSD Jan Hamáček. Prezident souhlasí. 

26.srpna : Zemřela nejstarší Češka. Ve 109 letech zemřela nejstarší česká obyvatelka Marie 

Schwarzová, která žila v Židenicích. Narodila se 30.ledna 1910 v Rakousku-Uhersku. 

25.srpna : Hrdinka zdolala La Manche. Čtyřicetiletá Markéta Pechová, které ve dvanácti kvůli 

rakovině amputovali pravou nohu, přeplavala kanál La Manche. Z Anglie do Francie 

doplavala za 12 hodin a 31 minut.  

28.srpna : Slavia jde mezi elitu. Fotbalisté Slavie i v domácí odvetě předkola porazili 

rumunskou Kluž 1:0 a po dvanácti letech postoupili do Ligy mistrů. Los jim za soupeře určil 

Barcelonu, Dortmund a Inter Milán. 

31.srpna : Zlatý Krpálek. Olympijský vítěz, judista Lukáš Krpálek, získal zlatou medaili 

z mistrovství světa v kategorii nad 100 kilogramů. 
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1.září : Německá omluva za válku. Poláci si v Gdaňsku a ve Varšavě připomněli první 

výstřely druhé světové války, od nichž uplynulo osmdesát let. Německý prezident Frank-

Walter Steinmeier požádal Poláky o odpuštění. Ceremonie se zúčastnil i český prezident. 

8.září : Stovka zasloužilé mecenášky. Sté narpzeniny oslavila Medda Mládková, sběratelka 

umění, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa. Po druhé světové 

válce žila v exilu a po roce 1989 se vrátila do Československa. Byla herečka a tanečnice. 

23.září : Naše generace vám to neodpustí. Na klimatickém summitu v New Yorku vystoupila 

mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Světové vůdce v emotivním projevu 

zkritizovala za nečinnost v boji se změnou klimatu. 

12.září : Karel Gott oznámil nemoc. Karel Gott, který před třemi lety překonal rakovinu, nyní 

oznámil, že trpí akutní myeloidní leukemií. Velká otevřenost. Lidé ho podpořili na soc.sítích.  

18.září : La Manche čtyřikrát v řadě. Americká plavkyně Sarah Thomasová, jako první člověk 

na světě, zdolala kanál La Manche 4x v kuse. Ve vodě strávila 54 hodin, uplavala 209 km. 

1.října 2019 : Smutná zpráva pro Česko. Zemřel Karel Gott. 

11.října : Poslední sbohem. Přes 40 000 lidí se přišel rozloučit s Karlem Gottem na Žofín. 

12.října : Modlitba za Gotta. Česko se zádušní mši, kterou sloužil kardinál Dominik Duka, 

v katedrále svatého Víta rozloučilo s Karlem Gottem. 

15.října : Církev vyhrála. Letitý spor o zdanění finančních náhrad z církevních restitucí končí. 

Ústavní soud se postavil proti tomuto záměru, takže 380 milionů korun ročně zůstane církvím 

a náboženským společnostem. Nebudou se platit daně z navráceného majetku církvi. 

5.října : Udělovaly se ceny Thálie. V činohře byli ocenění Lucie Trmíková a Viktor Dvořák, 

v opeře Kateřina Kněžíková a Ondřej Koplík, v muzikálu a operetě Vojtěch Dyk a Martina 

Šnytová z Čeladné, která vystupuje v ostravských divadlech! Ceny za celoživotní mistrovství 

dostali Helena Kružíková (činohra Brno) a Ladislav Mrkvička (činohra), Gabriela Beňačková 

(opera), Zdeňka Kratochvílová (tanec), Věra Vlková (opereta a muzikál). Cenu za přínos 

divadlu získal Zdeněk Svěrák, který pronesl vtipné poděkování a sklidil velký potlesk. 

13.října : Velká pardubická. Třetí vítězství získal Josef Bartoš, s koněm Theophilem. 

26.října : Film o Formanovi. Česká televize uvedla v premiéře dokument Forman versuv 

Forman. Režírovala a natočila Helena Třeštíková a Jakub Hejna. 

6.listopadu : Učitelé pohrozili stávkou. Přes tisíc škol zůstalo zavřených, neboť učitelé se 

připojili k celorepublikové stávce. Tu kvůli zvýšení platů vyhlásily školské odbory. 
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24.listopadu : TOP 09 si zvolila předsedkyni. Markéta Pekarová Adamová je předsedkyni 

TOP 09. Prvním zástupcem je šlechtic a podnikatel Tomáš Czernin. 

25.listopadu : Krádež století v Drážďanech. Lupiči navštívili Rezidenční zámek 

v Drážďanech. Ukradli tři sady šperků. Škoda dosahuje miliardy Eur to je 25 miliard Kč.  

29.listopadu : Audit o Babišovi. Evropská komise poslala audit ke střetu zájmů Andreje 

Babiše. Vytýká se, že je majitelem svěřeneckých fondů, které si neoprávněně vzaly dotace. 

13.listopadu : Slavné narozeniny legendy. Fotbalový trenér Karel Bruckner oslavil 80 let. 

16.listopadu : Berdych ukončil kariéru. Tenista Tomáš Berdych ukončil ve 34 letech kariéru. 

Hrál finále Wimbledonu, získal 13 turnajových titulů. Dvakrát přispěl k vítězství v Davis Cupu. 

28.listopadu : Znovu Českým občanem. Spisovatel Milan Kundera získal zpět české 

občanství, které mu sebral komunistický režim. 

4.prosince : Babišovo stíhání pokračuje. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil 

rozhodnutí pražského žalobce Pavla Šarocha, který v létě zastavil trestní stíhání premiéra 

Andreje Babiše. Trestní stíhání čtyř obviněných Babišových příbuzných naopak končí. 

6.prosince : Výbuch plynu v Prešově. Na sídlišti ve slovenském Prešově vybuchl plyn ve 

výškovém paneláku. Zemřelo osm lidí. Panelový dům musel být rozebrán a odstraněn. 

10.prosince : Tragédie v nemocnici v Ostravě. Útočník zastřelil v čekárně ostravské Fakultní 

nemocnice sedm lidí a tři zranil. Vrah Ctirad Vitásek se pak sám zastřelil ranou do hlavy. 

11.prosince : Hackeři napadli nemocnici. Nemocnice v Benešově zkolabovala. Celý 

počítačový systém byl mimo provoz. Nemocnice přestala přijímat pacienty, zrušila plánované 

operace a nedokázala provádět ani základní vyšetření, například rentgen po deset dní. 

11.prosince : Časopis Time vybral Grétu. Osobností roku podle časopisu Time je švédska 

ekologická aktivistka Greta Thunbergová.  

14.prosince : Taneční soutěž StarDance zná vítěze. Herečka Veronika Khek Kubařová a 

tanečník Dominik Vodička vyhráli televizní taneční soutěž StarDance.    

15.prosince : Trenér Vrba končí v Plzni. Strůjce plzeňského fotbalového zázraku, 

opakovaných mistrovských titulů v lize a vítězství v mezinárodních zápasech Pavel Vrba 

odchází do bulharského Ludogorce Razgrad. V poslední sezóně neměl výsledky. Také 

v Baníku Ostrava končí fotbalový trenér Bohumil Pánik. Důvod: Baník nebyl do 6.místa v lize. 
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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, má zejména u podzemních vod velkou 

setrvačnost! Ve staniční síti monitoringu ČHMÚ Ostrava převažuje podnormální stav 30 až 

70% ve srovnání s dlouhodobým průměrným stavem podzemních vod a na vodních tocích. 

Sucho v letech 2015 až 2019 je pravděpodobně jednou z historicky nejvýraznějších epizod 

sucha na území dnešní České republiky v historii. S tím, jak klesají stavy podzemní vody, 

nám ve velkém usychají lesy. Je to znát především na vyvýšených místech, kde se voda 

nedrží. Usychají i statné osmdesátileté stromy, které mají rozsáhlý kořenový systém. Velký 

vliv má zejména sněhový deficit posledních zimních měsíců od roku 2014. 

 

Závěrečná statistika obyvatel obce : 

Zemřeli tito obyvatelé obce: Kurečková Jarmila, Šrubařová Jiřina, Motyčková Jarmila, Petroš 

Eduard, Matějková Anna, Volfová Irena, Hajdušková Jarmila, Hořínek František, Šigutová 

Marie, Vávrová Ludmila. 

Narodilo se 13 nových občánků. Byli to: Kremer Šimon, Šigutová Amélie, Štefková Eliška, 

Magnusková Tereza, Kobe David, Kociánová Adéla, Mikulcová Rozálie, Mukařovský Teodor, 

Novobilský Alfréd, Bužek Tadeáš, Velička Čeněk, Střížová Sára,   

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 minulého roku přihlášeno 1048 obyvatel, včetně 12 cizinců. 

V roce 2019 tedy bylo tedy k trvalému pobytu v obci přihlášeno celkem 1048 obyvatel. 

 

Ve  30.12.2019                                                       Zapsal: Štefek Zdeněk 


