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Při pohledu na internetové stránky dostaneme informaci….  

Občany obce, tak jako další obyvatelé našeho státu a vlastně celé Evropy, ovlivňovaly 

události ve světě. Rok byl poznamenán pokračováním migrační vlny běženců zejména ze 

Sýrie, kde stále zuří občanská válka proti takzvanému samozvanému Islamskému státu. 

Tíha organizace a problémy s přechodem těchto běženců se nakonec neukázaly jako 

nejhorší důsledek. Největším zlem se ukázaly atentáty a sebevražedné útoky, které 

stoupenci Islamského státu prováděli zejména ve Francii, Belgii a v Německu! Ve jménu 

pochybného učení o svém vykoupení hromadně zabíjeli lidí jiného vyznání. Tyto atentáty 

prováděli pomocí podomácku vyrobených výbušnin, popřípadě pomocí unesených kamionu, 

kterými vjížděli do davu lidí při různých výročích, nebo na vánočních trzích. Migranti 

projevovali zájem o statut uprchlíka ve vyspělých evropských zemích, zejména Francii, Anglii 

a Německu. V ostatních zemích byli běženci přijímání a ubytovávání v uprchlických 

táborech. U nás se jedná o zařízení v nedalekých Vyšních Lhotách, které je naplněno pouze 

malým množstvím těchto utečenců. Životní úroveň v našem státě zřejmě neláká.  Tento rok 

byl opět charakterizován jako teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Zejména letní 

měsíce červen, červenec a srpen byly mimořádně horké, běžně bylo přes 30°C, červenec 

přes 35°C, srpen přes 30°C.  V červenci bylo oproti loňskému roku přece jenom více srážek, 

častěji pršelo. Horké a suché počasí mělo neblahý dopad na úrodu a vegetaci všeobecně! 

Neblahý dopad byl viditelný zejména na zahrádkách. V lesích se stále šířili škůdci, hlavně 

kůrovec. Bylo nutno provádět kalamitní těžbu, zejména ve smrkových lesích. Těch je tady 

v okolních kopcích opravdu většina. Navíc lesy v Ondřejníku byly vráceny původnímu majiteli 

– Olomouckému arcibuskipství. Nový hospodář se rozhodl těžit i zdravé smrky, dříve než by 

je případně napadl kůrovec. Výsledkem bylo, že byl vykácen veškerý lesní porost po první 

Ondřejnickou cestu. Celý masív zůstal jako holina! Štěstím je, že zde bylo v minulostí již 

vysazeno mnoho nových stromků. A zejména, že nad touto cestou byly před 40-ti léty 

vysazeny listnaté stromy, zejména buky.  Lidé se s těmito podmínkámi vyrovnávali po celý 

rok. Ve Pstruží pak pozitivně působí obecní zastupitelstvo a také zájmová sdružení v obci. 

Tito pořádali, v uplynulém období, poměrně zajímavé akce. 

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.   

25.-29. ledna. V místní škole se konal tradiční a rodiči vyhledávaný zápis do prvých tříd. 

Opět se uskutečnila „Tří králová sbírka“ v naší obci, kdy chodily dvě skupinky tvořené třemi 

dětskými králi v maskách a jedním dospělým. Tito malí kolednicí koledovali v duchu tradic a 

vybrané peníze použila arcidiecéze na charitu. Sbírka vynesla 31 576 Kč.  

6.února 2016 byl uspořádán Hasičský ples, který místní hasiči pořádají tradičně desítky let. 

13.února 2016 SDH Pstruží pořádalo 11.ročník soutěže mladých hasičů a dorostu s názvem 

„Soutěž dětí v hasičské zručnosti“. Konala se v sobotu 13. února v místní tělocvičně. Zde 
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bylo připraveno hasičské nářadí, kdy byly spojovány hadice a nářadí „na sucho“ na čas. 

Zúčastnilo se 14 hasičských sborů se 45 družstvy. Mladší žáci Pstruží se umístili na 4.místě 

ze 16-ti družstev. SDH Pstruží nemá starší žáky, přesto soutěžilo 20 družstev. Družstvo 

dorostů Pstruží (Karolína a Vít Tkáčovi, Tomáš Kaniok) se umístili na 2.místě z 9-ti družstev. 

20.února 2016 ZŠ Pstruží uspořádala v restauraci Vlčárna 7. školní ples, tentokrát černobílý. 

26.února 2016 OÚ a obecní zastupitelstvo, ve spolupráci s místní ZŠ uspořádalo „V.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 také testy ze 

znalostí obce, s vyhodnocením a odměnou vítěznému stolu. Každý senior obdržel dárek. 

28.února v restauraci Mi-Mo ve Pstruží v budově sousedící s prodejnou potravin byl 

uspořádán další díl Mariáš Tour 2016. Vyhrál Josef Petr z Kunčic pod Ondřejníkem, druhý 

byl syn Tomáš Petr a třetí Šálek z Pržna. Turnaje v trojkovém mariáši se účastnilo 39. hráčů. 

6.dubna 2016 ZŠ TGM ve Frýdlantě n.O. uspořádalo turnaj ve vybíjené pro žáky 3.a 4.tříd. 

Družstvo dívek z naší ZŠ se umístilo na 3.místě. Ve čtvrtek 7.dubna pak na stejném místě 

pokračoval turnaj ve vybíjené chlapců. Chlapci ze ZŠ Pstruží se umístili na 4.místě. 

12.dubna 2016 Bylo uspořádáno Školní kolo recitační soutěže. Soutěž uspořádala místní ZŠ. 

Děti byly rozděleny do tří kategorii. 1.kategorie – první třída – 2.kategorie : 2. a 3. třída – . 

3.kategorie : 4. a 5. třída –  První a druzí z naší soutěže postoupili do obvodního kola , které 

se konalo ve Frýdlantě. Umístění: 1.kategorie – Matylda Kubiczková, Adéla Žídková, 3.Diana 

Suarezová. 2.kategorie – 1.Anežka Foldynová, 2.Samuel Šalata, 3.Natálie Krestová. 

3.kategorie – 1.Antonín Vybíral, 2.Albert Jaskula, 3.Aneta Kubalová. Speciální ocenění – 

obdrželi Kamil Honig a Ondřej Běčák (za odvahu) a Eve Benzoni (recitace v českém jazyce). 

23.dubna 2016 v tuto sobotu OÚ a klub seniórů uspořádal jednodenní zájezd do města 

Olomouc. Program zájezdu: Flora Olomouc – tradiční výstava jaro 2016 byla určena všem 

zahrádkářům, chalupářům, chatařům a milovníkům květin. V pavilónu A byla květinová 

výzdoba připomínající 700 let od narození Karla IV. Součástí programu byla také návštěva 

Svatého Kopečku, baziliky a také celého areálu, odkud je krásný výhled do celého kraje. 

30.dubna 2016, tuto sobotu místní hasiči provedli stavění tradiční „májky“ na prostranství u 

restaurace Vlčárna. „Májka“ byla instalována také na věži hasičské zbrojnice. Mladí ve 

Pstruží opět nezapomněli na tuto tradici, kterou udržují nepřetržitě od konce II.sv.války. Na 

samotné přípravě se podílelo více děvčat, než kluků, i když by to mělo být právě naopak. 

Letos na stavění vyšlo krásné, slunečné počasí. Tak to bylo pěkné odpoledne a podvečer.  

1.května 2016 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 u místní kaple, nechají požehnat své motorky do nové 

sezóny. Součásti akce je také vyjížďka do blízkého i vzdálenějšího okolí s posezením.  

6.května 2016 v tento pátek byla obecním úřadem a místní školou zorganizovaná pietní akce 

na uctění obětí II.světové války. Letos bylo již 71.let od skončení II.světové války.Tato akce a 

setkání občanů se uskutečnilo u pomníku v sousedství místní základní školy v centru obce. 
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Žáci ZŠ předvedli kulturní program a starosta obce a představitelé obce položili věnce 

k pomníku. Pro děti pak bylo podáváno občerstvení v nedaleké cukrárně u info centra. 

27.května 2016 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. Zastupitelé a senioři opékali dětem buřty a 

usmažili vaječinu. Hasiči pak zajistili stánky s občerstvením a dětem prodávali sladkosti. 

28.května 2016 bylo kácení máje u Vlčárny. Hasiči měli smažení vaječiny za budovou OÚ. 

9.června 2016 se žáci ZŠ vydali autobusem na školního výlet. Děti navštívili ZOO Ostrava. 

Starší děti plnily úkoly na pracovních listech, mladší si hráli. Bohužel výletu nepřálo počasí. 

10.června 2016 zajeli žáci z naší ZŠ na atletický trojboj na Čeladnou. Zde se soutěžilo ve 

skoku do dálky, běhu na 50 metrů a v hodu kriketovým míčkem. Naši žáci se umístili dobře. 

V měsíci červnu se tentokráte uskutečnil další ročník Enduro soutěže „O Pohár Lysé hory“.  

18. června 2016 v tento sobotní den se v našem regionu uskutečnil další ročník Enduro 

soutěže „Beskydský pohár“. Soutěž startovala v sousedních Metylovicích a trať závodu vedla 

také přes katastr naší obce. Zde byla patrně nejzajímavější část závodu. Byla to rychlostní 

zkouška na uzavřené trati, která vedla úbočím Ondřejníku. Závod byl obdařen velkou 

diváckou pozornosti. Soutěž se pořádala jako Mistrovství České republiky. Tomu odpovídalo 

i startovní pole, ve kterém nechyběli přední jezdci z celé republiky. Start a cíl soutěže byl 

v Metylovicích, místní části Metylovičky. Čestnou funkci startéra, který po jedné minutě 

postupně odstartuje všechny závodníky, dostali starostové z okolních obcí - Palkovice, 

Čeladná a Pstruží. Pan Milan Vaněk si pak vybral tu nejlepší část startovního pole a do 

závodu tak odstartoval všechny tří ženské účastnice soutěže Patrycju Komko z Polska 

(1.místo v soutěží žen), Michaelu Polívkovou a Báru Cihlářovou. Jejich start byl přijímán 

s velkou pozorností nejenom diváků, ale také médii. Mimo to se soutěže zúčastnilo mnoho 

závodníků z nedalekého okolí, převážně z Palkovic, Kozlovic a Frýdlantu. Nedalekou 

Čeladnou úspěšně reprezentoval Aleš Tofel (startovní číslo 426, kategorie MČR II E3), který 

se umístil na pěkném čtvrtém místě. Další místní rodák Zdeněk Halata z Frýdlantu pak 

zvítězil v kategorii veteráni nad 50 let. Ve velké konkurenci a v náročném čtyřkolovém 

závodě nakonec zvítězil v celkovém pořadí Patrik Markvart před Pavlem Balašem. Na pěkné 

třetí místo se probojoval Martin Volný z F-M, následován čtvrtým Markem Borákem z Kunčic 

pod Ondřejníkem. Soutěž se vydařila. Pořadatelský byla dobře připravena a zajištěna, když 

její organizaci nově zajišťoval Enduro klub Palkovice pod vedením Josefa Lukeše. Svou 

pověst motorkáři navíc vylepšili, když jeden ze závodníku duchapřítomně pomohl při havárii 

cyklisty, který v obci Pstruží sjel do příkopu. Zde cyklistovi při následném pádu zapadl jazyk 

a závodník Pavel Knap cyklistovi zapadlý jazyk duchapřítomně uvolnil, provedl umělé 

dýchání a zajistil příjezd vozidla záchranné služby. Svým pohotovým jednáním mu tak 

zachránil život.   

 

2. července 2016 mladí hasiči ze Pstruží uspořádali tradiční hasičskou soutěž mužů a žen. 

Tentokrát se netradičně konala tato soutěž samostatně bez soutěže dříve narozených, 
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v novém termínu i čase – v sobotu dopoledne- jako premiéra. Tato soutěž o pohár starosty 

SDH byla zároveň součástí Beskydské ligy. Za slunečného a příjemně teplého počasí se 

soutěže zúčastnilo 27 hasičských družstev. Zcela nová trať i podmínky soutěže motivovaly 

všechny týmy vynaložit veškeré umění a zkušenosti, aby uspěli v nabité konkurenci. Tak se 

stalo, že rekord nové tratě byl neustále překonáván!  Když pak muži z nedalekého Lubna 

dosáhli skvělého času 16,200 sec., soudilo se, že tento čas nejde překonat. Přesto se tak 

později stalo a shodou náhod tento jejich výkon překonali jejich nejbližší sousedé z SDH 

Bystré. Ve svém skvělém požárním útoku dosáhli času 16,056 sec. Současně pak vedou v 

průběžném pořadí Beskydské ligy. V soutěži ženských družstev zvítězily ženy z SDH Hájov, 

před ženami z SDH Skalice a SDH Brušperk. Přestože hasiči, ani hasičky ze Pstruží 

nestanuli na stupních vítězů, zaslouží si obdiv za dobře připravenou a zorganizovanou 

soutěž. Zejména pak za nápad s vytvořením nové tratě. Nová trať je divácky přehlednější a 

tím atraktivnější a pro soutěžící je pak rychlejší a určitě bezpečnější! Soutěž se uskutečnila 

za přiměřeného diváckého zájmu. Poděkování patří SDH Palkovice za poskytnutí cisterny a 

SDH Vyšní Lhoty za zapůjčenou časomíru a panu Velčovskému za přísné, ale spravedlivé 

rozhodcování. Díky za moderování soutěže od Adama Šiguta.    

 24.července 2016 …den před svatou Annou uspořádal pan Petr Mikeska ve Ski 

areálu Opálená lidovou slavnost s bohatým kulturním programem. Byla sloužená venkovní 

mše páterem Petrem Fichnou z Frýdlantu. Slavnost byla zaměřena zejména na lidové zvyky 

a přípravu tradičního místního jídla, které se zde před dávnými léty připravovalo. 

30.7.2016 v sobotu odpoledne hasiči ze Pstruží uspořádali 1.ročník soutěže Pstružovský 

dřevorubec. V této soutěži mohou účastnící předvést své dovednosti při práci se dřevem, ať 

již při řezání s motorovou pilou, sekáním stojící kulatiny, řezem ruční dvoumužnou pilou, 

popřípadě výměnu řetězu a lišty u motorové pily na čas. Za slunečného a příjemně teplého 

počasí se soutěže účastnilo 10 jednotlivců. Startovalo se po dvojicích, v jednotlivých 

disciplínách a všem byl měřen čas. Vybrané dvojice byly na stejné výkonnostní úrovni. Takto 

byla soutěž divácky přehledná a dramatická. Proběhly dvě kola, vždy po dvou disciplínách a 

závěrečný „rozstřel“, který při rovnosti časů určoval vítěze. Do závěrečného finále a rozstřelu 

postoupil favorizovaný Petr Krkoška a trochu překvapivě Marcel Pavliska, který po celou 

dobu soutěže „šlapal na paty všem lídrům soutěže“, kteří se ve vedení dramatické soutěže 

postupně po celou dobu měnili. 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.    

Vítězem se nakonec zaslouženě stal Petr Krkoška, který byl zároveň rozhodujícím 

organizátorem celé akce. Na druhém místě se umístil Marcel Pavliska. Všichni soutěžící pak 

předvedli opravdu skvělé výkony a ukázali, že mezi prvním a posledním v pořadí není 

velkých rozdílů. Díky za moderování soutěže od Adama Šiguta. Bylo to příjemně strávené 

odpoledne s atraktivní a zajímavou podívanou! Soutěž v prvém kole probíhala ve dvojicích: 
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Petr Krkoška, Michal Krpec,  Láďa Kourek, Tadeáš Derkáč,  Marcel Pavliska, Krpec ml.,  

Lumír Krkoška, Čestmír Dulava, Karel Lukeš, Martin Závodný,  Václav Krkoška, Jurok st..  

 

14. srpna 2016 se v obci konala tradiční pouť. Přestože srpnové dny letošních prázdnin 

ukázaly také svou zamračenou, deštivou a chladnější tvář, uskutečnila se ve Pstruží tradiční 

pouť. V neděli 14.8.2016 se Pstruží probudilo do slunečného, ale chladnějšího nedělního 

rána. Tak, jak je již dlouholetým zvykem, podle katolického kalendáře, konala se tradiční 

pouť na den Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou sloužil otec Petr. Přes absenci pouťových 

atrakcí se sešlo poměrně mnoho lidí. Zvláště nejvíce bylo rodáku ze širokého okolí, kteří si 

tuto událost každoročně nenechají ujít. Po mši přišlo vhod občerstvení, které se podávalo 

v nedalekém informačním centru a cukrárně. Tam si také přítomni mohli popovídat a potěšit 

se z krásného dne, který se nakonec vyjasnil a k poledni i oteplil. Pouť se určitě vydařila, tak 

jako se vydařil celý den a návštěvnicí se rozcházeli do svých domovů, k návštěvám svých 

rodin, nebo známých, spokojení a dobře naladění.       

  

20. srpna 2016 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, ale ty nebyly pro 

slunečné a teplé 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, projížďka na koních a 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. 

1. září 2016 tentokráte vyšlo na čtvrtek. A tak to byl tento den, kdy byl slavnostně zahájen 

nový školního rok místní základní školy (1.-5.ročník).  

10.září 2016 OÚ Pstruží a klub senioru uspořádal zájezd do Velehradu na jižní Moravě. Po 

návštěvě tohoto poutního místa, chrámu a celého areálu, navštívili samotné město Uherské 

Hradiště, které je centrem Moravského Slovácka. 

10. září 2016 v sobotu dopoledne byla na Pstruží uspořádaná tradiční hasičská soutěž. Byl 

to již 38.ročník soutěže dříve narozených hasičů nad 40 let – o putovní pohár starosty obce. 

Soutěž byla mimořádně vyrovnaná a dramatická. Nejrychlejší útok předvedli hasiči z SDH 

Metylovice! Za vítěznými Metylovicemi, druhou Novou Vsi bylo dále medailové třetí Pstruží, 

čtvrtá se umístila Ostravice a páté byly Malenovice. Pomyslné šesté místo náleželo 
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družebnímu sboru hasičů ze Slovenska -Imeľu. Ten však neměl dostatek členů pro sestavení 

družstva a tak jen pomyslně doplnil startovní listinu. Hasiči ze Pstruží opět nezklamali a 

uspořádali pěknou soutěž. Poděkování patří zejména partnerkám hasičů, které zajistily 

zázemí soutěže, včetně občerstvení. Největší poděkování však zaslouží startující týmy, za 

to, že si udělají čas a spolehlivě přijíždějí, aby si nejen zasoutěžili, ale také se setkali a 

popovídali si. Medailovou sbírku rozšířili na odpolední hasičské soutěži v Hodoňovicích 

mladé ženy ze Pstruží o stříbro za druhé místo a mladí muži, kteří dovezli zlato za vítězství!    

1. Metylovice  16,274 s 
2. Nová Ves  20,704 s 
3. Pstruží  21,143 s 
4. Ostravice  21,914 s 
5. Malenovice 31,445 s 

   

10. září 2016 TJ Sokol Pstruží uspořádal 6.ročník uzavřeného turnaje trojic v nohejbale. 

20.září 2016 …v útery se žáci naší školy zúčastnili okresního přespolního běhu. Dosáhli 

celkem pěkných umístění a vrátili se spokojeni, se zajímavými zážitky s tohoto dne. 

1. října 2016 v toto sobotní odpoledne místní Beskydský veterán klub a Daniel Novotný 

zorganizovali další ročník setkání motocyklistů pod názvem „motosraz“, který se uskutečnil 

s poměrně velkou účastí desítky motocyklů. Převážně tu byly staré a historické motocykly 

značek Jawa a ČZ. Kromě toho zde bylo velké množství nových motorek, chooperů, 

velkoobjemových cestovních motocyklů a endur. V rámci motosrazu se koná „spanilá jízda“ 

po okolních vesnicích. Ta letošní trasa vedla přes Frýdlant, Pržno, Bašku do areálu přehrady 

– na parkoviště u přehrady. Zde proběhla ukázka akrobace na motocyklu od pana Sršně. 

Zároveň skupina Červené kříže z Valašského Meziříči předvedla ukázku ošetření 

motocyklisty při pomyslné dopravní nehodě. Zpět se jelo přes Pržno, Frýdlant vyhlídku, zase 

do místa konání u restaurace Vlčárna. Byly zde různé další prezentace a zejména soutěže.  

7. října 2016 ZŠ ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali tradiční drakiádu. Tentokrát děti 

se svými rodiči pouštěli draky na louce nad domem paní Slávky Poledníkové-Pavliskové. 

Zároveň zastupitelé pekli bramborové placky a opékali buřty na hřišti u informačního centra.     

16.října 2016 se konal tradiční „Krmáš“ neboli posvícení. V místní kapli byla sloužena mše 

svatá a následovalo posezení s občerstvením v budově informačního centra. Ve čtvrtek 

27.října 2016 OÚ a ZŠ zorganizovaly „Oslavu 98.výročí založení Československa“. Součásti 

programu byl lampionový průvod, se symbolickou trasu od OÚ ke škole, kde proběhlo 

slavnostní kladení věnců k pomníku padlých a kulturní program žáků místní ZŠ.  

13.listopadu 2016 neopatrností majitelé domu vznikl v neděli těsně před polednem požár 

garáže při rozbrušování starého automobilu v garáži. Zasahovalo 5 hasičských jednotek. 

25.listopadu 2016 v tento pátek bylo rozsvícení vánočního stromku, obecní zastupitelstvo 

spolu se ZŠ uspořádali medové odpoledne v tělocvičně místní ZŠ. Zde dětem a rodičům 

ukázali výrobu vánočních ozdob. Každé dítě si pak mohlo vyzkoušet výrobu těchto ozdob.  
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5. prosince.2016 v pondělí, v předvečer svátku svatého Mikuláše zorganizoval OÚ a 

Základní škola „Mikulášskou nadílku“ pro žáky ZŠ a MŠ. Nadílka proběhla ve škole. 

3.prosince 2016, toto sobotní odpoledne měli hasiči ze Pstruží v restauraci Vlčárna Výroční 

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

za celý rok uspořádalo mnoho zajímavých akcí a spolehlivě plnil své poslání. To potvrdil také 

velitel Václav Kaniok, který informoval o výjezdech a zásazích zásahové jednotky. Převážně 

se jednalo o likvidaci bodavého hmyzu. Vzpomněl také důležitý zásah u požáru garáže u 

domu pana Františka Bialka, z 13.11.2016, který vznikl v neděli těsně před polednem a který 

likvidovalo 5 hasičských sborů. A zejména naši hasiči byli velmi aktivní při tomto zásahu. 

Velitel také poděkoval sponzorům a zejména obecnímu úřadu ve Pstruží za finanční podporu 

při spláceni v loňském roce pořízené autocisterny Tatra 148. Hasiči pak prokázali velkou 

houževnatost, když svou činnosti vydělali na splacení 100% půjčky na koupi této cisterny! 

9.prosince 2016 v tento pátek obecní zastupitelstvo uspořádalo 3.Adventní rozjímání s Dnem 

otevřených dveří v ZŠ a MŠ. 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, špeku, sádla a chleba.    

Se zájmových sdružení a spolků, které jsou obci, je v prvé řadě potřeba jmenovat Sbor 

dobrovolných hasičů, který působí velmi aktivně a zvláště mladší členové jsou velmi aktivní, 

nejenom v hasičské činnosti, ale také ve spolkové činnosti. Obětavě udržují svou zastaralou 

techniku v provozuschopném stavu. Neustále se připravují po praktické i teoretické stránce 

na případnou účast zásahu u požáru, nebo na technickou pomoc. Hasiči se také poměrně 

intenzívně zúčastňovali soutěží hasičských družstev v okolí. Zde dosáhli poměrně velkých 

úspěchů. Družstvo žen bylo úspěšné, když v 12.ročníku „Beskydské ligy“ 2016 skončili 

celkově na 4. místě z devíti ženských družstev. Muži se zúčastnili také této ligy a umístili se 

na 9.místě z 15-nácti soutěžících družstev. Z ostatních soutěží byli muži na 6.místě ve 

Vyšních Lhotách a zvítězili na soutěží v Hodoňovicích, kde obhájili loňské vítězství! Ženy pak 

měly kromě 2.místa v Hodoňovicích, měly v Beskydské lize 3.místo ve Lhotce a 2.místo 

v Kozlovicích. Družstvo dříve narozených mužů nezapomnělo ani na náš družební sbor 

v Imelu na Slovensku. Tam se aspoň dobře a viditelně umístili na 4.místě. V rámci SDH 

Pstruží se pracuje a probíhá výcvik s dorostenci a do prvé poloviny roku také s mladšími 

žáky. Dorostenci a mladší žáci se zúčastňovali také soutěží. Prvý start byl na „Soutěži 

v hasičské zručnosti mládeže“ ve Pstruží 13.2.2016. Mladší žáci se umístili na 4.místě. Starší 

žáci nestartovali a dorostenci obsadili 2. místo. Vzhledem k malému počtu nejmladších 

hasičů se vedoucí mládeže rozhodli pro letošní sezónu vynechat účast na dalších soutěžích. 

Tak jako každoročně se aspoň družstvo dorostů zúčastnila branného závodu „Podzimní kola 

celostátní soutěže hasičské mládeže“ které so konalo v říjnu, jako 1.kolo „Hry Plamen 2016“ 

na Pražmě, kde startovali také naši dorostenci. Za dorostence skvěle reprezentoval Tomáš 

Kaniok, který se skvěle umístil na 2.místě, Patrik Szotkowski, Martin Běčák a Vít Tkáč.  

 Navíc místní hasiči uspořádali dvě hasičské soutěže přímo v obci. Hasičské soutěže 

mužů a žen v rámci Beskydského poháru a tradiční soutěže dříve narozených hasičů. 
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K volnoaktivním činnostem v obci patří, mimo ostatního, sportování. To se děje převážně 

prostřednictvím spolku TJ Sokol. Činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží – rok 2016 

 

Valná hromada 9.5.2016 schválila: 

- nové stanovy Tělovýchovné jednoty 

- nový výkonný výbor ve složení: předseda – Jiří Bražina, jednatel – Tomáš Bartek, 

hospodář - Ivo Kurka, člen - Hana Janků, člen - Adolf Kvapil a kontrolní komisi ve 

složení: předseda - Petr Vondrouš, člen - Pavel Běčák, člen - Radomír Kvapil, oba 

výkonné orgány mají pětileté funkční období 

Na základě výše uvedeného byl spolek zapsán do spolkového rejstříku vedeného u 
Krajského soudu v Ostravě pod názvem: Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží, z.s., čímž byl 
splněn požadavek nového Občanského zákoníku. 

Tělovýchovná jednota má tři oddíly – florbal, tenis a volejbal a cca 80 aktivních členů, vlastní 
sportovní areál „Dubina“, kde jsou čtyři tenisové, dva volejbalové kurty a zázemí pro 
pořádání sportovních a společenských akci. 

 

Z činnosti jednotlivých oddílů v roce 2016: 

Volejbal 

Oddíl má 16 členů. Muži v soutěžním období  2015-2016  vyhráli  KS. II. třídy a postoupili do 
KP. I. třídy. Družstvo se zúčastnilo  2 turnajů v Raškovicích a Metylovicích, kde hráli finále.  

23.7.2016 oddíl uspořádal v Dubině turnaj smíšených dvojic za účasti 15 družstev, vítězem 
se stala dvojice Vojtěch Boháčik a Veronika Fatrdlová. Cely turnaj zorganizoval  Kvapil 
Radek, jemuž  patří poděkování. 
 

Tenis 

Oddíl má 46 členů. V roce 2016 byly ve sportovním areálu Dubina uspořádány 2 tenisové 
turnaje ve čtyřhrách. 19.6.2016 za účasti 16 párů – vítězem se stala dvojice Radim Kašing a 
Roman Lukšík. 10.9.2016 za účasti 16 párů – vítězem se stala dvojice Jiří David a Miloš 
Klich. 

 

Florbal 

Oddíl má 17 členů, pravidelně hrají pro vlastní potěšení v tělocvičně ZŠ, jedenkrát týdně 
ženy, jedenkrát týdně muži. 

 

 

 

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.  
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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 školy.     

Z investičních akcí: Zmínit musíme zejména výstavbu chodníků, tedy pokračování trasy 

chodníku kolem páteřní komunikace v obci ve směru od obecního úřadu až po zastávku 

sever. V oblasti oprav a údržby se prováděla oprava některých místních komunikací.   

   

Zajímavé události z denního dění. Začátkem roku se vrátila na místní hospodu původní 

nájemkyně paní Gábina Kovalová. Když po dlouhých létech v předloňském roku skončila 

jako hospodská, rozdala vybavení hospody a rozloučila se se všemi hosty s tím, že potřebuje 

mít více času na svou rodinu. Po čase si to rozmyslela a na žádost vedení obce se vrátila, 

aby nahradila ne příliš úspěšnou nástupkyni. Zkrátka je zpátky, a přestože návštěvnost této 

hospody poklesla, služby se zlepšily, návštěvníci jsou spokojeni a paní Gábina uvažuje o 

odkoupení hospody, aby nemusela platit velký nájem (kolem 20 tisíc měsíčně) a hlavně měla 

jistotu, že jí nikdo nezruší nájemní smlouvu a ona by musela začínat znovu. Zlepšení chodu 

Vlčárny mělo pro změnu negativní dopad na horní hospůdku Mi-Mo (dříve u Filipa). Tedy tu, 

která je v nájmu budovy, kde je prodejna potravin. Zdejší nájemkyně musela zavřít a zrušit 

svoji živnost, protože ztratila hosty. Dvě hospody tak blízko od sebe se malé obci zkrátka 

neuživí. Ne příliš dobrá budoucnost se zároveň očekává od jediné prodejny potravin v obci. 

Podle posledních zpráv bude v březnu příštího roku zrušená, bez další náhrady. Není divu. 

Zákazníku neustále ubývá. Lidé jezdí nakupovat do supermarketů a velkých obchodních 

řetězců, kde jsou potraviny levnější a v daleko pestřejší nabídce. Lidé pak provádějí nákup 

na více dnů dopředu. A tak místní prodejna potravin byla využívána zejména seniory, kteří 

nemají automobily a také pro ostatní občany, ale jen pro nákup čerstvého pečiva. Tržby tak 

poklesy a provozování prodejny se tak stalo nerentabilní. Možnost nákupu pečiva bude 

umožněna v budově polyfunkčního, kde je místní cukrárna. Zrušení prodejny potravin bude 

mít dopad nejenom na občanskou vybavenost, tedy nemožnost nakupovat přímo v obci, ale 

určitý lidský dopad na komunikaci mezi lidmi. Kolem prodejny se vždy potkávali sousedé a 

měli důvod spolu pohovořit. Zvláště v sobotu pak bylo obvyklé, že se na terase prodejny 

pohovořilo o posledních událostech, o počasí a třeba o tom, co ten den budou lidé dělat. To 

vše bude patřit minulosti. Tuto situaci uspíšil nástup mobilních telefonů a internetu, kdy přímá 

verbální komunikace přešla do virtuálního světa, který je možná stejně plnohodnotný na 

informace, jen jaksi chybí ten přímý lidský kontakt, který je podle mne opravdu stále důležitý. 

Dalším důvodem k zamyšlení je úsilí, které vynaložili naší otcové a dědové, kteří zdarma, ve 

svém volném čase chodili pomáhat stavět tuto novou prodejnu, tak aby měli možnost 

kvalitního zásobování a důstojných prostor pro nákup. Následně pak byl objekt prodán 

spotřebnímu družstvu Jednota, která se prodejem potravin zabývala. Získané peníze byly 

odevzdány tehdejší samosprávě, která však v rámci integrace byla ve Frýdlantě n.O. .       
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Rok 2016 byl charakterizován mnohými událostmi u nás i ve světě.  

1.ledna   Stavební pozemky zdraží. Nově se začala platit daň z přidané hodnoty ze všech 

pozemků vhodných ke stavbě. Daň ve výši 21% zvedla cenu prodávaných pozemků o 

statisíce. 

6.ledna   Islámský stát ztrácí území. Radikálové z Islamského státu zaznamenali zmenšení 

území, které ovládají. Jen vloni ztratili na čtyřicet procent v Iráku a dvacet procent v Sýrii. 

Tvrdí to koalice, která bojuje pod vedením Spojených států v obou zemích. 

7.ledna   Smrt v Egyptě vyřešena. Po dvou letech vyšetřování smrti manželky a dcery Petra 

Kramného je případ u konce. Kramného poslal krajský soud v Ostravě na 28 let do vězení za 

naplánovanou vraždu ženy a dcery v Egyptě elektrickým proudem. 

12.února   Syrská válka : 470 tisíc obětí! Nevládní organizace Syran Centre for Policy 

Research zveřejnila studii, podle níž počet obětí syrské války, která začala před pěti lety 

stoupl už na 470 tisíc. 

11.února   Vědci zachytili gravitační vlny. V astronomii se podařil objev století: američtí vědci 

zachytili gravitační vlny. Díky tomu budou moci spatřit ve vesmíru i to, o čem ani nevěděli, že 

existuje. 

18.března   Summit EU z Tureckem. Summit Evropské unie o migraci se překvapivě rychle 

dobral dohody s Tureckem. Cesta z Turecka přes Řecko směrem do Evropy se podle nové 

dohody uzavře pro nelegální uprchlíky. Ti budou zachycování v uprchlických táborech 

Turecka. Turecko na to dostalo od EU peníze a některé výhody pro své občany. 

22.března   Útoky v Bruselu. Teroristické útoky otřásly metropolí Belgie. Centrum Evropské 

unie si vybrali islamisté a zaútočili hned na několika místech. První dva výbuchy se staly na 

Bruselském letišti Zaventem, třetí následoval ve stanici metra blízko parlamentu Evropské 

unie. K útoku byly použity podomácku vyrobené bomby doplněné šrouby a maticemi! 

21.dubna   Britská královna slaví 90 let. Britská královna Alžběta oslavila 90. narozeniny. Při 

této příležitosti odhalila plaketu u Královniny stezky u hradu Windsdor. Oficiální ceremonie 

s národem budou až 10.června. 

24.dubna   Liberec vyhrál extraligu. Hokejovým mistrem je poprvé v historii Liberec, který ve 

finále porazil Spartu 4:2 na zápasy. Pod vedením trenéra Filipa Pešána mužstvo vyhrálo i 

základní část soutěže. 

30.dubna   Plzeň má opět titul. Už tři kola před koncem fotbalové ligy obhájila Plzeň titul, už 

čtvrtý. I když trenér Karel Krejčí splnil cíl a stal se trenérem roku, po sezóně v klubu skončil. 
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20.května   Varovné obrázky na cigaretách. Na krabičkách cigaret se nově objevilo 24 

odstrašujících obrázků, které mají odradit kuřáky a ukázat, co kouření způsobuje. Obrázky 

jsou nyní pro výrobce ze zákona povinné a na každé krabičce cigaret bude vždy jeden. 

Jedním z obrázků je například plíce s rakovinou. 

14.května   Karel IV. měl výročí. Dnes je to sedm set let od narození císaře a krále Karla IV. 

Celý rok se proto nese v duchu těchto oslav. Jednou z největších akcí je unikátní výstava na 

hradě Karlštejn, která představuje tzv.“Karlštejnský“ poklad. 

11.května   Skandál ve fotbalové lize. Marek Pilný, čtvrtý rozhodčí utkání Příbram-Slávia, byl 

totálně opilý a klopýtal při zápase kolem postranní čáry. Utkání nedokončil a byl ochrankou 

odveden. Jeho kolega močil v brankovišti. Vše bylo natočeno a objevilo se na internetu. 

10.června   Šlachtova rezignace. Šéf protimafiánského policejního útvaru Robert Šlachta 

rezignoval. Důvodem byla připravovaná reorganizace, kdy se jeho Útvar pro odhalování 

organizovaného zločinu sloučí s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality. 

23.června   V Evropě to vře: BREXIT. Spojené království ukončilo členství v Evropské unii. 

Rozhodli o tom britští voliči v referendu. Rozdíl v hlasech pro a proti byl necelá čtyři 

procenta. Spojené království by mělo z EU úplně vystoupit do dvou let! 

11.června   Herec Preiss končí. Herec Viktor Preiss se rozloučil s divadlem. Poslední 

představení odehrál v pražském Divadle na Vinohradech. Závěrečnou roli měl v představení 

o stáří komiků „Vstupte“! 

19.června   Narozeniny Václava Klause. Bývalý prezident Václav Klaus oslavil 

75.narozeniny. 

13.července   Do čela Británie míří žena. Premiérkou Velké Británie byla zvolena 

konzervativní politička Theresa Mayová, stala se tak po Margaret Thatcherové druhou ženou 

v historii země na tomto postu. Jejím předchůdcem byl David Cameron. 

14.července   Teror v NICE! Oslava státního svátku ve francouzské Nice se proměnila 

v tragédii. Ozbrojený muž vjel v nákladním autě mezi slavící dav! Zemřelo 86 lidí. Prezident 

Francoise Hollande vyhlásil třídenní smutek a obnovil výjimečný stav. K teroristickému činu 

se přihlásil takzvaný islamský stát. 

15.července   Puč v Turecku. V Turecku zavládl chaos: část armády povstala proti vládě 

prezidenta Recepa Erdogana. Na mnoha místech Ankary a Istanbulu se střílelo, vojáci 

ovládli televizi a vyhlásili zákaz vycházení. Při pokusu o převrat zahynulo nejméně sto 

pučistů. 
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22.července   Střelba v Mnichově. Před Mnichovským nákupním centrem Olympia se střílelo. 

Útok si vyžádal devět mrtvých a 21 zraněných, včetně dětí. Osmnáctiletý Němec íránského 

původu začal střílet do lidí na ulici, poté se zabil.  

11.srpna. Společnost OKD žije dál. Věřitelé schválili na svém prvním zasedání reorganizaci 

těžební firmy, která se kvůli miliardovým dluhům ocitla v insolvenci. Schválení reorganizace 

otevřelo cestu vládní půjčce 700 milionů korun. 

24.srpna   Středoitalskou Perugii zasáhlo ničivé zemětřesení o síle 6,2 stupně. Zničilo 

několik vesnic a měst, v městečku Accumoli nezůstal stát ani jediný obytný dům. Zemřelo 

267 osob. Mezi obětmi bylo mnoho dětí, které zde přijely na prázdniny. 

22.srpna   Medaile z olympiády z Ria. Z letní olympiády v Rio de Janeiru si Češi odvezli 

deset medailí. Zlato vybojoval judista Lukáš Krpálek, stříbro kajakář Josef Dostál a biker 

Jaroslav Kulhavý. Bronzové medaile získali vodní slalomář Jiří Prskavec, skifař Ondřej 

Synek, oštěpařka Barbora Špotáková, tenistka Petra Kvitová, tenisové páry Lucie Šafářová, 

Barbora Strýcová a Lucie Hradecká, Radek Štěpánek a čtyřkajak Daniel Havel, Lukáš Trefil, 

Josef Dostál a Jan Štěrba. Naše výprava byla tentokrát velmi úspěšná!    

1.září   Pozor na teroristy! Bezpečnostní informační služba zveřejnila výroční zprávu, v níž 

poprvé varuje, že v Česku opravdu hrpzí teroristický útok. 

14.září   LEX BABIŠ prošel. Poslanci schválili novelu zákona, která zakazuje budoucím 

členům vlády vlastnit noviny, rádia či televize. Hlavně hnutí ANO novele přezdívá „lex Babiš“. 

17.října   Dalajláma přijel do Prahy. Zhruba tisíc lidí na Hradčanském náměstí před 

Pražským hradem uvítalo tibetského duchovního dalajlámu. Ten přijel na konferenci Forum 

2000, kterou založil Václav Havel. 

18.října   Zeman a spol proti Dalajlámovi. Čtyři nejvyšší ústavní představitelé: Miloš Zeman, 

Bohuslav Sobotka, Jan Hamáček a Milan Štěch ve společném prohlášení reagovali na 

setkání ministra kultury Daniela Hermana s dalajlámou. V prohlášení se od ministrových ktivit 

distancovali. 

1.října   Jubileum mistra textaře. Jiří Suchý, zakladatel a principál divadla Semafor, oslavil 

85.narozeniny.  

9.října   Velká Pardubická pro „Šarmíka“. Velkou pardubickou steeplechase vyhrál Charme 

Look se žokejem Janem Faltejskem, trenérkou koně je Martina Růžičková. 

3.listopadu   Horáčka láka Pražský hrad. Prezidentské volby mají prvního oficiálního 

zájemce. Textař a milionář Michal Horáček s plnou parádou oznámil oficiální kandidaturu 

s tím, že dá na kampaň čtyřicet milionů ze svého. 
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8.listopadu   Trump dobyl Bílý dům. Přestože většina předpovědí sázela na Hilary 

Clintonovou, ostře sledované volby vyhrál Donald Trump  a stal se 45.prezidentem USA. 

Americký národ je rozdělen jako snad nikdy v historii. 

11.listopad   Dvě změny ve vládě. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a ministr pro 

lidská práva Jiří Dienstbier, oba z ČSSD, skončili ve vládě. Premiér Bohuslav Sobotka je 

odvolal s tím, že potřebuje vládu oživit. Místo Němečka nastoupil ředitel motolské nemocnice 

Miloslav Ludvík, Dienstbiera nahradil poslanec Jan Chvojka. Lidovci ani hnutí ANO své 

ministry neměnili, nevyšla ani prezidentova snaha zbavit se ministra kultury Daniela 

Hermana. 

13.listopadu   Fenomenální tenistky. Tenisové reprezentantky nadchly. Ve Štrasburku 

porazily Francii 3:2 a vyhrály Fed Cup potřetí v řadě a popáté za šest let. Rozhodující bod 

získaly Barbora Strýcová a Karolína Plíšková ve čtyřhře. Ve finále hrála i Petra Kvitová. 

1.prosince   Začal platit EET! Začala platit elektronická evidence tržeb (EET), zahrnující 

povinnost evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby. Tento krok vlády její opozice 

kritizuje. Některé restaurace proto zdražily. 

9.prosince   V hospodě si už nezapálíte. Sněmovna schválila tzv.protikuřácký zákon, který 

přinese úplný zákaz kouření v restauracích. Platit začne od května. 

13.prosince   Plzeňské pivo mají Japonci. Japonská pivovarnická společnost Asahi Group 

Holdings Ltd.kupuje Plzeňský Prazdroj za téměř 200 miliard korun. 

18.prosince   Koukalová rozjásala Nové Město. Biatlonistka Gabriela Koukalová vyhrála 

závod Světového poháru, který v Novém Městě na Moravě sledovalo 34 000 diváků. 

V průběhu roku 2016 zemřely tyto významné osobnosti: 

Zemřeli : Muchele Galabru (z filmu Četník ze St.Trophe), Umberto Eco (spisovatel), Šimon 

Perés (Izraelský politik), Muhammad Ali, Viktor Korčnoj, Leonard Cohen (hudebník Kanada), 

John Glenn (astronaut), Johan Cruyff(fotbalista), Bořek Šípek (architekt), Miroslav Randsdorf 

(politik), Karol Polák (komentátor), Bud Spencer, George Howe (hokejista), Adolf Born, 

František Peterka, Věra Čáslavská. 

 

Závěrečná statistika obyvatel obce : 

Zemřeli tito obyvatelé: Bilanová Elvíra, Czudková Zdeňka, Foldynová Emílie, Chlopčík Libor, 

Chrobáková Eliška, Knebel Vladislav, Kneblová Marie, Ničman Miloslav, Šigutová Olga, 

Švrčina Štěpán.  
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Narodilo se: 20 nových občánků. Byli to : Běčák Matyáš, Burša Jiří, Damborský Matyáš, 

Glembek Teodor, Ježová Emilly, Kašper Filip, Klím Marek, Kobe Jakub, Kunz Matěj, Lalík 

Adam, Maxan Tobias Dorian, Mukařovská Viktorie, Nevrlá Tereza, Panáček David, Pavlicová 

Vanessa, Pečínka Antonín, Stískal Elias, Trapek Matyáš, Vavro David, Stískal Elias.  

Dále se přihlásilo 39 obyvatel a 16 obyvatel se odhlásilo. Zemřelo 10 lidí a 20 se narodilo. 

Celkem bylo do konce roku přihlášeno 995 obyvatel, k tomu musíme připočíst 20 cizinců. 

 

V roce 2016 tedy bylo k trvalému pobytu v obci přihlášeno celkem 1015 obyvatel. 

 

 

Ve Pstruží 30.12.2016                                                       Zapsal: Zdeněk Štefek 


