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Při pohledu na internetové stránky dostaneme informaci 1025.  

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

události ve světě. Rok byl poznamenán některými okolnostmi v rámci české politiky. 

V průběhu roku v měsíci květnu se dostavila vládní krize: Premiér Bohuslav Sobotka 

oznámil, že podá demisi vlády, kvůli nejasnostem kolem podnikání a majetkových poměrů 

vicepremiéra Andreje Babiše. Návrh poté stáhnul, neboť prezident Miloš Zeman vykládal 

ústavu tak, že by měl odejít jen premiér. Sobotka proto místo toho podal návrh na odvolání 

Babiše. Nahraný Babiš: Na internetu se objevily nahrávky vicepremiéra Andreje Babiše, jak 

ovlivňuje novináře a diktuje jim, co mají psát v různých kauzách v jím vlastněných novinách.  

Babiš vyhrál v říjnu volby do poslanecké sněmovny: Jasným vítězem sněmovních voleb se 

stalo hnutí ANO Andreje Babiše. Získalo přes třicet procent hlasů. Druhá byla s odstupem 

ODS, třetí byli Piráti politika Bartoše, čtvrtá SPD Tomia Okamury. Do Sněmovny se dostaly 

ještě KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Střídání vlád v prosinci : Vláda Bohuslava 

Sobotky po čtyřech letech skončila. Prezident Miloš Zeman přijal její demisi, den poté 

jmenoval nového premiéra Andreje Babiše a o týden později i jeho vládu. 

Začala druhá fáze EET: Po hotelech a restauracích začaly vydávat elektronické účtenky 

maloobchody i velkoobchody. Z toho důvodu se začaly zavírat malé obchody na vesnicích! 

Tento rok byl opět charakterizován jako teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. 

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

červenec okolo 30°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. Září bylo na rozdíl od 

předchozích let velmi deštivé a chladné. Poslední tři měsíce roku byly teplé a suché. Sníh 

napadnul až v polovině prosince, ale po pár dnech se oteplilo a sníh roztál!  Ve Pstruží pak 

mělo pozitivní vliv působení obecního zastupitelstva a zájmových 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.   

8.ledna 2017. Tuto neděli uspořádal místní Klub stolního tenisu Pstruží turnaj ve stolním 

tenise. Turnaj se konal v místní tělocvičně klubem přezdívané „Slavoj aréna“. Všechny 

kategorie vyhrálí hosté z TTC Frýdlant. Nejlépe znašich byli 3. Opřálka –Spiel ve čtyřhře.  
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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.    

4.února 2017 byl uspořádán Hasičský ples, který místní hasiči pořádají tradičně desítky let. 

18.února 2017 SDH Pstruží pořádalo 12.ročník soutěže mladých hasičů a dorostu s názvem 

„Soutěž dětí v hasičské zručnosti“. Konala se v sobotu 18. února v místní tělocvičně. Zde 

bylo připraveno hasičské nářadí, kdy byly spojovány hadice a nářadí „na sucho“ na čas. 

Zúčastnilo se 14 hasičských sborů se 45 družstvy. Pstruží nemá mladší, ani starší žáky, ale 

soutěže se zúčastnilo družstvo dorostů (Vít a Karolína Tkáčovi, Tomáš Kaniok, Martin Běčák 

a Patrik Szotkowski). Umístili se na skvělém 3.místě. V rámci toho jednotlivec rekord tratě!  

18.února 2017 V zasedací místnosti proběhlo Slavnostní vítání občánků do života. Úvodní 

slovo přednesla paní Vlasta Pečenková. Následovalo kulturní vystoupení žáků ZŠ. Paní 

Anna Matějková poté představila nové občánky. Po krátkém proslovu starosty obce pana 

Milana Vaňka byli noví občánci přivítání do velké rodiny občanů naší obce. Jejich rodiče se 

podepsali do pamětní knihy. Celou slavnostní atmosféru hudebně doprovodil Adam Šigut.   

10.března 2017 OÚ a obecní zastupitelstvo, ve spolupráci s místní ZŠ uspořádalo „VII. 

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, s vyhodnocením a odměnou vítěznému stolu.  

26.března 2017 Tuto neděli proběhl v restauraci Vlčárna již tradiční turnaj v trojkovém 

voleném mariáši. Turnaje se zúčastnilo celkem 39 hráčů, kteří celé odpoledne zaujatě 

holdovali tomuto ušlechtilému sportu. Zvítězil pan Koloničný z Kunčiček u Bašky. Druhý byl 

pan František Satinský, třetí Vlastimil Matějka, oba z Nové Vsi. Mariáš tour bude pokračovat 

podzimním kolem 22.října v restauraci Nábřeží na Nové Vsi. Předtím se ale, v neděli 

30.dubna, uskuteční přátelský turnaj v restauraci Lučina ve Frýdlantě.      

30.dubna 2017, tuto neděli  mládež v naší obci opět nazdobila a postavila májku. Stalo se 

tak v předvečer prvého máje, kdy se tito lidé sešli, aby opět dodrželi tradici, která má své 

kořeny v dávné minulosti. Splnit toto poslání jim tentokrát přišlo pomoct také několik obyvatel 

středního věku. Vše se dělo pod patronací místních hasičů. Všichni své působení provádějí 

v rámci dobročinnosti a zrovna v tu dobu by mohli být někde jinde, bavit se, zúčastnit se 

pálení čarodějnic, nebo trávit odpoledne se svou rodinou. Místo toho vynaložili své úsilí, 

peníze na pohonné hmoty a další materiál ze svého a v neposlední řadě někdo z nich musel 

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

druhá na hasičské zbrojnici. Odměnou jim pak může být příjemně strávené odpoledne ve 

společenství skvělých, převážně mladých lidí a pak také dobrý pocit, když se práce podaří a 

májka se vztyčí a celý květen zkrášluje obec. 

1.května 2017 zorganizoval Beskydský veterán klub a Daniel Novotný zajímavou akcí pod 

názvem „Žehnání motocyklů“. Jedná se setkání motocyklistů a jejich příznivců. Majitelé 
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motocyklů si v rámci zvláštní mše nechají požehnat své motorky do nové sezóny, tentokrát 

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

5.května 2017 v tento pátek byla obecním úřadem a místní školou zorganizovaná pietní akce 

na uctění obětí II.světové války. Letos to bylo již 72.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 nedaleké cukrárně u info centra. 

14.května 2017 – v neděli se konalo okresní kolo hry Plamen, které je soutěží pro hasičskou 

mládež a dětí. Tímto závodem byl ukončen tento ročník hry Plamen. Za náš sbor 

dobrovolných hasičů nás reprezentoval v kategorii dorostenci : Martin Běčák, Tomáš Kaniok, 

Patrik Szotkowski a Vítězslav Tkáč. Všichni v kategorii jednotlivců. Podstatou činnosti 

dorostenců je účast a absolvování několika disciplín požárního sportu. Je to běh na 100 

metrů s překážkami, požární dvojboj, či závod požární všestranosti. Z celkového počtu 

devatenácti závodníků (ve věku 17 až 18 let) bylo následující pořadí : 12.místo Patrik 

Sztkowski, 10.místo Tomáš Kaniok, 7.místo Martin Běčák a 3.místo Vít Tkáč ! Výsledky jsou 

velmi dobré a místní SDH poděkovalo těmto závodníkům za vzornou reprezentaci.    

16.května 2017 – Toto útery se do historie ZŠ a MŠ zapsalo tučným písmem. Poprvé 

v historií se konala přehlídka pro rodiče, která nesla název „Stardance aneb, když žáci tančí“. 

Vše se točilo, jak název napovídá okolo tance pódiového show a občas zpěvu. Akce se 

konala v tělocvičně místní ZŠ. Děti z místní ZŠ předvedly dva tance a zazpívaly jednu píseň. 

Prvňáci se inspirovali nedávnou pohádkou „Ať žijí duchové“ a předvedli tanec skřítků. Druhá 

třída všechny rozhýbala, když předvedla tanec koček na motiv písně „Kočičí jazz“. Třeťáci 

zmezinárodnili celé vystoupení, když předvedli cizojazyčnou píseň. Vystoupil také kroužek 

mažoretek, který zaujal zejména „rukoutřesením“. Profící z tanečního kroužku „Carmen“ 

všechny rozesmáli diametrálně kontrastním složením tanců – labutí jezero v kombinací se 

sreetdance se hned tak nevidí. Dále přišli na taneční parket páťáci. Jejich taneční vystoupení 

se neslo na vlně nostalgie. Jejich taneční choreografie se nesla ve znamení smutku. Smutku 

ze skutečností, že jejich „tanec vězňů“ byl jejich „labutí písní“ na místní škole, když po 

prázdninách přecházejí do jiné školy. Pak vystoupili čtvrťáci, kteří nejdřív všechny lišácky 

zaskočili svým dětským tanečkem, aby po chvíli rozjeli taneční show ala Las Vegas. Byly 

použity kouřové clony a barevné reflektory a rozmanité taneční choreografie vytvořily 

atmosféru velkého tanečního kabaretu po vzoru koncertu Justina Biebra.       

18.května 2017 – V tento čtvrtek se konala noc pod hvězdami. Společně s lektory z centra 

„Tmavá obloha“ nahlédli žáci místní základní školy na hvězdnou oblohu, když více jak na 

hodinu bylo zhašeno veřejné osvětlení. 

28.května 2017 v tuto sobotu OÚ a klub seniórů uspořádal jednodenní zájezd do města 

Olomouc. Program zájezdu: Flora Olomouc – tradiční výstava jaro 2017. Součástí programu 

byla také návštěva Svatého Kopečku, baziliky a také celého areálu, odkud je krásný výhled.  
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2.června 2017 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 a dětem prodávali 

sladkosti. Večer byla ve Vlčárně taneční zábava. 

6.června 2017 se občané obce vydali autobusem na výlet a exkurzi do automobilky Hundai. 

Navštívili montážní linku, výrobu převodovek a zkušební a expediční linku v Nošovicích.  

10. června 2017 v tento sobotní den se v našem regionu uskutečnil další ročník Enduro 

soutěže „Beskydský pohár“. V rámci Frýdlantských her se v sobotu 10.6.2017 konal již 

12.ročník Enduro soutěže s názvem „O Pohár Lysé hory“. Pořadatelé již v předstihu 

informovali, že připravili náročnou trať s jedním terénním testem (Čeladná) a jedním enduro 

testem (Pstruží). Celá trať jednoho okruhu měřila kolem 40 km a jezdci ji museli absolvovat 

3x, výkonnostní závodnicí (profi) měli předepsány čtyři okruhy! Trať byla dobře připravena, 

tak jako předešlá léta v Ondřejníku a byla ztížená o kamenitý výjezd mezi 1. a 

2.Ondřejnickou cestou. Náročnost soutěže byla připravovaná na teplé, suché počasí. 

V případě deště, se náročnost výjezdu všech kopců a svahů několikrát zvýšila! A déšť 

opravdu přišel! Pršet začalo několik minut před startem a vydatně pršelo po celé prvé kolo! 

Část tratě vedoucí přes lesy se docela brzy rozbahnila. Strmé výjezdy na konci Enduro testu, 

kopcovitý výjezd přes kořeny na 1.Ondřejnickou cestu a kamenitý výjezd, tak prověřily 

zdatnost a umění jednotlivých účastníků. Výkonnostní závodníci (přibližně prvých 60 jezdců) 

jeli zcela bez problémů, snad jen časy v RZ se mírně zhoršily. Většina startovního pole 

začalo mít problémy s rozbahněným terénem a to i přesto, že měli možnost vynechat 

nejprudší výjezd. Traťovi komisaři, však dobře organizovali jednotlivé průjezdy tak, aby 

nedošlo ke kolizním situacím, nahromadění závodníků, popřípadě ucpání tratě. V dalších 

kolech se však rozbahnila také travnatá část tratě i přesto, že déšť ustal. V druhém kole 

došlo v enduru testu k odstoupení velkého množství účastníků, když měli velké problémy 

zdolat poslední část enduro testu, zejména výjezd v horní části. Déšť, zmenšená viditelnost a 

bláto všem velmi znepříjemňovaly jízdu a přes použití kvalitního oblečení byli závodníci 

vesměs promočeni a zablácení k nepoznání. Za těchto podmínek je nutno vyzvednout výkon 

všech závodníků, kteří soutěž dokončili. V celkovém pořadí zvítězil David Cyprián, před 

druhým Martinem Volným (oba F-M) a třetím Jiřím Hádkem. Čtvrtý byl Ondřej Helmich (člen 

trophy týmu z loňské šestidenní) a těsně pátý byl Marek Borák z nedalekých Kunčic. Rozdíly 

však byly opravdu minimální. Licenční veterány vyhrál Olin Bražina, před Jaromírem Lachem 

z Kopřivnice. V bezlicenčních mladší veteránech do 40 let byl prvý Kamil Brudný z Palkovic. 

A starší veterány ovládl zcela zaslouženě Zdeněk Halata, který to pořád umí. Celá soutěž 

byla náročná, divácky zajímavá a závodníci opravdu prokázali velkou sportovní úroveň. Ze 

soutěže odstoupilo a z různých i technických důvodu odpadlo více jak 45% startujících. 

Divácky prospělo, že se snížil počet jezdců na trati, pro větší přehlednost i bezpečnost. 
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1. července 2017 mladí hasiči ze Pstruží uspořádali tradiční hasičskou soutěž mužů a žen  

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

Zúčastnilo se 26 hasičských družstev. V nabité konkurenci všech týmu z Beskydské ligy se 

z vítězství nakonec radovaly místní ženy. Prvé ženy SDH Pstruží, na stupně vítězů 

doprovodila druhá SDH Lhotka a třetí favorizované ženy Hájov. V mužích zvítězili hasiči 

z Bystrého, druhá byla překvapivě Lhotka a třetí Malenovice. Čtvrtí byli muži z Palkovic, 

kterým patří poděkování za zapůjčení cisterny. Poděkování patří také rozhodčímu Daliboru 

Velčovskému za přísné, ale spravedlivé soudcování a za zapůjčení časomíry. Soutěž se 

uskutečnila za teplého a slunečného počasí, když den předem pršelo. Také prognózy 

předpovídaly dešťové počasí právě na dobu, kdy se konala soutěž. Předpověď se však 

nevyplnila a tak mohly proběhnout požární útoky, jejichž výsledek byl dramatický a nejasný 

až do posledních okamžiků. Velká radost a zadostučinění místních žen byla oprávněna, 

protože se poctivě a pravidelně připravují a pro organizaci soutěže udělaly hodně. Místní 

ženy mají k dobru také vítězství na místní soutěži, ale z roku 2013. Jsem přesvědčený, že 

pro letošní úspěch musely udělat daleko více, pro neustále se lepšící konkurenci a zvítězit 

zvláště doma, je obtížnější! Diváky a účastníky mohlo těšit příjemně strávené dopoledne s 

atraktívní podívanou plnou skvělých výkonů. 

 29.července 2017 …den před svatou Annou uspořádal pan Petr Mikeska ve Ski areálu 

Opálená lidovou slavnost s bohatým kulturním programem. Byla sloužená polní mše páterem 

Petrem Fichnou z Frýdlantu. Slavnost byla zaměřena na lidové zvyky a jídla, která se dělala. 

29.7.2017 v sobotu odpoledne bratři Krkoškovi ze Pstruží uspořádali 2.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. 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 stal Michal Krpec z Myslíka. 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 : Petr Krkoška, Michal 

Krpec,  Láďa Kourek, Tadeáš Derkáč,  Marcel Pavliska, Krpec ml.,  Lumír Krkoška, Čestmír 

Dulava, Karel Lukeš, Martin Závodný,  Václav Krkoška, pan Jurok.  
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13. srpna 2017 se v obci konala tradiční pouť. Přestože srpnové dny letošních prázdnin 

ukazovaly převážně svou slunečnou, teplou a usměvavější tvář, tradiční pouť ve Pstruží se 

uskutečnila za zataženého, pošmourného a chladnějšího nedělního počasí. Tak, jak je již 

dlouholetým zvykem, podle katolického kalendáře, konala se tradiční pouť na den 

Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou sloužil otec Petr. Opět se sešlo mnoho lidí. Zvláště 

nejvíce bylo rodáku ze širokého okolí, kteří si tuto událost každoročně nenechají ujít. Po mši 

přišlo vhod občerstvení, které se podávalo v nedalekém informačním centru a cukrárně. Tam 

si také přítomni mohli popovídat a dopřát si občerstvení. Přestože se pouť konala bez 

přítomnosti tradičního partnera a dlouholetého němého svědka – staleté lípy – setkání 

obyvatel se vydařilo. Přispělo k tomu krásně upravené okolí, nově vyasfaltovaná 

komunikace, nově vybudovaný chodník a opravená omítka místní kaple, včetně nového 

vymalování. Pan Ing. Bužek poděkoval vedení obce za provedení těchto prací. A jaký osud 

měla téměř třístovky let stará lípa? Z bezpečnostních důvodů musela být v červnu pokácená!

   

26. srpna 2017 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, 

byly pro deštivé a zatažené 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. 

1. září 2017 tentokráte vyšlo na pátek, a tak byl den, kdy byl slavnostně zahájen nový 

školního rok místní základní školy (1.-5.ročník) posunut na pondělí 4.září 2017.   

16.září 2017 OÚ Pstruží a klub senioru uspořádal zájezd do areálu techniky dolních Vítkovic. 

9. září 2017 v sobotu dopoledne uspořádali dobrovolní hasiči ze Pstruží „Soutěž hasičských 

družstev nad 40 let“. Tradiční soutěž poněkud jinak. Soutěž se konala za teplého a 

slunečného počasí. Klasický program soutěže měl tradiční scénář. Držitelé hlavní ceny 

putovního poháru z posledních několika let hasiči z Metylovic, byli opět nejlepší! Druhá Nová 

Ves, třetí Pstruží následované Ostravici. Tradiční scénář však vzal za své, v okamžiku, když 

se na základně začalo připravovat pořadateli avízované a pečlivě tajené překvapení. Na 

startovní čáru se poprvé v 39-ti leté historii postavilo družstvo místních žen! Toto družstvo 

splňovalo všechny požadavky soutěže a vydaných propozic! A jejich premiéra byla nadmíru 

úspěšná! Domácí družstvo žen předvedlo úspěšný a opravdu rychlý útok! Jen nedostatek 
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benzínu v závěru jim zabránil atakovat některé z prvních míst! Pohotová strojnice však 

zkušeně vyřešila i tento velmi kritický okamžik a požární útok byl dokončen úspěšně, 

zdoláním všech čtyř terčů! Zároveň ve velmi dobrém čase. Úspěšné vystoupení žen bylo 

oceněno při vyhlašování výsledků několika cenami a zejména pak mohutným a vytrvalým 

potleskem diváků. Nejenom družstvo žen, ale zejména diváci byli letos skvělí a soutěži 

dodávali tu správnou kulisu svým povzbuzováním. Navíc se dostavili v nebývalém počtu. A 

tak atmosféra toho dopoledne byla skutečně skvělá! To se projevilo také účasti při neoficiální 

části dne, po skončení soutěže, kdy připravené lavice a stoly nedostačovaly zájemcům. 

Okamžiky z dopoledního hektického programu se proto probíraly i ve stoje, samozřejmě při 

požívání tekutin a pochutin, kterých bylo naštěstí připraveno hojně. A pořadatelé již teď 

přislíbili, že počítají s kategorii žen i pro příští ročník. 

1. Metylovice  16,274 s 
2. Nová Ves  20,704 s 
3. Pstruží-muži 21,943 s 
4. Ostravice  25,914 s 
5. Pstruží-ženy 31,445 s 

   

7. října 2017 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. Byly zde různé další prezentace a zejména soutěže.           

6. října 2017 ZŠ ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali tradiční drakiádu. Tentokrát děti 

se svými rodiči pouštěli draky na louce pod domem pan Vávry Ladislava. Zároveň zastupitelé 

pekli bramborové placky a buřty na hřišti u infocentra, kde byly také stánky s občerstvením.     

15.října 2017 se konal tradiční „Krmáš“ neboli posvícení. V místní kapli byla sloužena mše 

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

24.října 2017 OÚ a ZŠ zorganizovaly „Oslavu 99.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.  

1.prosince 2017 tento pátek proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromku u školy. Bylo 

uspořádáno odpoledne pro děti v tělocvičně místní ZŠ. Zde dětem a rodičům ukázali výrobu 

vánočních ozdob a adventních věnců. Každé dítě si pak mohlo vyrobit něco z těch ozdob.  

8.prosince 2017 v tento pátek obecní zastupitelstvo uspořádalo 4.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 a pochutin. K poslechu hrál písničkař p.Býma.   
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9. prosince 2017, toto sobotní odpoledne měli hasiči ze Pstruží v restauraci Vlčárna Výroční 

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

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

zástupce velitele Vít Běčák, který informoval o výjezdech a zásazích zásahové jednotky. 

V tomto roce zásahová jednotka vyjížděla k šesti zásahům a jednomu námětovému cvičení.  

 

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 se zúčastnilo všech soutěží 13.ročníku 

„Beskydské ligy“. Muži se nezúčastnili tohoto poháru, avšak byli 2. na okrskové soutěži. 

Z ostatních soutěží pak naše ženy zvítězily v Hodoňovicích, když zde měly obhajovat 

2.místo. V rámci SDH Pstruží se pracuje a probíhá výcvik s dorostenci. Dorostenci se 

zúčastňovali také soutěží. Prvý start byl na „Soutěži v hasičské zručnosti mládeže“ ve Pstruží 

18.2.2017, kdy SDH Pstruží pořádalo 12.ročník soutěže mladých hasičů a dorostu s názvem 

„Soutěž dětí v hasičské zručnosti“. Konala se v sobotu 18. února v místní tělocvičně. Zde 

bylo připraveno hasičské nářadí, kdy byly spojovány hadice a nářadí „na sucho“ na čas. 

Zúčastnilo se 14 hasičských sborů se 45 družstvy. Pstruží nemá mladší, ani starší žáky, ale 

soutěže se zúčastnilo družstvo dorostů (Vít a Karolína Tkáčovi, Tomáš Kaniok, Martin Běčák 

a Patrik Szotkowski). Umístili se na skvělém 3.místě. V rámci toho jednotlivec rekord tratě!  

Dorostenci se zúčastnili 14.května jarního kola okresní hry Plamen, které je soutěží pro 

hasičskou mládež a dětí. Tímto závodem byl ukončen tento ročník hry Plamen. Za náš sbor 

dobrovolných hasičů nás reprezentoval v kategorii dorostenci : Martin Běčák, Tomáš Kaniok, 

Patrik Szotkowski a Vítězslav Tkáč. Všichni v kategorii jednotlivců. Podstatou činnosti 

dorostenců je účast a absolvování několika disciplín požárního sportu. Je to běh na 100 

metrů s překážkami, požární dvojboj, či závod požární všestranosti. Z celkového počtu 

devatenácti závodníků (ve věku 17 až 18 let) bylo následující pořadí : 12.místo Patrik 

Sztkowski, 10.místo Tomáš Kaniok, 7.místo Martin Běčák a 3.místo Vít Tkáč ! Výsledky jsou 

velmi dobré a místní SDH poděkovalo těmto závodníkům za vzornou reprezentaci.    

Tak jako každoročně se dorostenci SDH Pstruží zúčastnili také branného závodu 

„Podzimního kola celostátní soutěže hasičské mládeže Hra Plamen“ které so konalo v říjnu v 

Metylovicích. Za dorostence reprezentovali Patrik Szotkowski a Martin Běčák. Navíc místní 

hasiči uspořádali několik dalších akcí přímo v naší obci. 
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Činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží, z.s. – rok 2017 

 

1. 1. 2017 byl založen oddíl nohejbalu. 

Od začátku roku výkonný výbor na svých jednáních řešil architektonické návrhy na 
modernizaci sportovního areálu v Dubině. Záměrem je vybudovat, ve spolupráci s obcí, 
sponzory a za podpory dotačních programů, multifunkční hřiště s polyuretanovým povrchem, 
nové šatny s klubovnou a sociálním zázemím pro pořádání turnajů a společenských akcí a 
venkovní prostory včetně tribuny, skladových prostora zpevněných ploch. Z několika návrhů 
byl vybrán vítězný a byla zpracována projektová dokumentace a získáno stavební povolení. 

27. 3. 2017 proběhla valná hromada tělovýchovné jednoty, kde byly prezentovány výsledky 
hospodaření, členové byli seznámeni s průběhem zpracování projektové dokumentace na 
modernizaci sportovního areálu v Dubině a řešeny běžné provozní záležitosti spolku. 

Byly zprovozněny nové webové stránky spolku: sokolpstruti.cz, kde jsou pravidelně 
aktualizovány informace o jednotlivých oddílech a turnajích a součástí je rezervační systém 
na rezervaci tenisových a volejbalových kurtů. 

 

Z činnosti jednotlivých oddílů v roce 2017: 

Volejbal 

Sezona 2016-2017 byla velice úspěšná, do krajského přeboru I. třídy se přihlásilo 16 
družstev. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po 8. Tři družstva ze skupiny postoupila a 
hrála o titul krajského přeborníka, ostatní družstva o umístění. Naše družstvo postoupilo ze 
skupiny a celkově se umístilo na pátém místě. 
Soupiska družstva  pro soutěžní období 2016/2017 
Hráč:  příjmení      jméno 

1.           Dostál Václav  H-VK Ostrava 
2.           Klus Lukáš 
3.           Kopera Ondřej 
4.           Kotek        Miroslav  ml. 
5.           Kotek        Lukáš 
6.           Kvapil        Radek 
7.           Mach Ondřej  H-VK Ostrava 
8.           Matula Martin 
9.           Stoklasa Josef 
10.           Večeřa Aleš 
11.           Zerdaloglu  Nikos 

Organizační:            Kvapil  Radek  ml. 
Kapitán:                   Večeřa  Aleš  
Vedoucí oddílu:        Kvapil  Adolf   
Závěrem bych chtěl poděkovat  hráčům za dobrou reprezentací TJ a Obce Pstruží  a všem 
sponzorům.  
 

 

Tenis 

Oddíl má 46 členů. Od května zahájila ve sportovním areálu činnost tenisová škola p. Hany 
Pavelcové pro dětské členy oddílu. 

Dne 24. 6.2017 proběhl letošní první open turnaj ve čtyřhrách, v plně obsazeném turnaji (16 
párů) za skvělého počasí a s vůní kotlíkového guláše porazila ve finále dvojice Kožuch-
Kundračík pár Foldyna D.-Klich, třetí místo vybojoval tým Fukala-Tošenovjan nad dvojicí 
Šigut-Jaskula. 
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Dne 22. 7. 2017 proběhl prázdninový turnaj v losovaných 4 hrách. Soutěže se zúčastnilo 22 
hráčů, každý hrál celkem 6 setů, pokaždé ve dvojici s jiným spoluhráčem, sbírajíce body a 
skóre z každého utkání. 
Vítězem turnaje se stal pár (který mimochodem během turnaje spolu nehrál, jako většina 
výsledkově společně umístěných párů) Láďa ŠIGUT – Janko KUNDRAČÍK, na druhém místě 
se umístila dvojice Toník LUKÁŠ – Milan KONÍŘ a na třetím Ivo TOŠENOVJAN – Petr 
VONDROUŠ. 
Dne 30. 9. 2017 proběhl podzimní přesunutý turnaj ve 4 hrách. Soutěže se zúčastnilo 20 
hráčů, soutěžící ve dvou skupinách, bojující o nasazení do následného vyřazovacích bojů. 
Vítězem turnaje se stal pár ŽIŠKA – HYNEČEK, na druhém místě se umístila dvojice 
TOŠENOVJAN – FUKALA a na třetím KUNDRAČÍK – KAŠING. 
 

Florbal 

Oddíl má 17 členů, nezúčastňuje se žádných organizovaných soutěží, hraje pouze pro 
vlastní potěšení v tělocvičně ZŠ. 

 

Nohejbal 

Oddíl má 15 členů, členové pravidelně hrají 2 x týdně na kurtech v Dubině a v zimních 
měsících v tělocvičně ZŠ. Oddíl převzal správu a údržbu antukových volejbalových kurtů. 

 

 

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 školy.     

Z investičních akcí: Zmínit musíme zejména rekonstrukci obslužné komunikace pod školou, 

kde byl položen nový povrch a vystavěn chodník po celé délce, od školy až po zastávku 

autobusu. Z důvodu bezpečnosti byla pokácená památná staletá lípa. V měsíci květnu 

upadla jedna z větví a průzkumem bylo zjištěno, že kmen je dutý a hrozí nebezpečí pádu. 

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

 

Nejdůležitější a podstatné události, které se udály ve světě i v ČR :  

Rok byl charakterizován mnohými událostmi. Zemřeli: Helmut Khol, Miloslav Kardinál Vlk, 

Jan Tříska – herec, Jana Novotná – tenistka, vítězka Wimbledonu, Josef Augusta – 

hokejista, Vladimír Kočandrle – kardiovaskulární chirurg, Vladimír Renčín – karikaturista, 

Helena Štáchová – divadlo Spejbla a Hurvínka, Michal Pavlata – herec, Vladimír Brabec - 

herec, Karel Štědrý–zpěvák, Wabi Daněk–pisníčkař a Věra Špinarová–zpěvačka z Ostravy!  



Obec Pstruží                                      12  Zápis do kroniky obce za rok 2017 

 

20.ledna : Inagurace ve Washingtonu: Donald Trump se stal 45.americkým prezidentem. 

Inaguraci ve Washingtonu vidělo 900 000 lidí. 

9.lena : Nejlepší je Ronaldo: Cristiano Ronaldo z Portugalska vyhrál anketu FIFA o 

nejlepšího fotbalistu roku 2016. 

3.února : Trumpa si nevšímejte: Německá kancléřka Angela Merkelová řekla na summitu EU 

na Maltě, že Evropská unie musí sama hledat svou roli ve světě a neměla by se 

soustřeďovat na to, co zaznívá od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kromě vztahů se 

Spojenými státy evropští lídři řešili hlavně migrační krizi. 

6.února : Alžbětino safírové výročí: Británie si připomněla 65 let vlády královny Alžběty II. 

Devadesátiletá panovnice jako první britský monarcha dosáhla takzvaného safírového výročí 

13.února : Vražda v Kimově rodině: Dvě mladé ženy na letišti v Kuala Lumpuru zavraždily 

bojovým plynem Kim Čong-nama, nevlastního bratra vůdce KLDR Kim-Čong-una. 

14.února : Zeman zklamal kuřáky: Od konce května si už v českých restauracích nezapálíte. 

Protikuřácký zákon, který prošel oběma komorami parlamentu, definitivně stvrdil i prezident.  

10.února : Koukalová je zlatá: Biatlonistka Gabriela Koukalová získala na mistrovství světa 

v Hochflizenu první zlato v individuálním závodě. Vyhrála sprint na 7,5 km. V dalších dnech 

získala i stříbro a bronz. 

12.února : Sáblíková opět vyhrála: Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala titul mistryně 

světa na 5000 metrů v korejském Kangungu. Na této trati byla šampiónkou podeváté. 

1.března : Začala druhá fáze EET: Po hotelech a restauracích začaly vydávat elektronické 

účtenky maloobchody i velkoobchody. 

28.března : Prezidentský kandidát: Do souboje o prezidenta republiky vstoupil Jiří Drahoš, 

vědec, bývalý předseda Akademie věd ČR. Jiří Drahoš pochází z blízkého Jablunkova. 

31.března : Důl Paskov končí: Z dolu Paskov na Frýdecko-Místecku vyfárala poslední 

směna. Ve ztrátovém dole firmy OKD, která je v úpadku, se přestalo těžit černé uhlí. 

15.března : Medailový lov Ledecké: Snowboardistka Ester Ledecká zažila ve španělském 

Sierra Nevadě úspěšný světový šampionát : stříbro v paralelním slalomu a zlato v obřím 

paralelním slalomu. 

27.dubna : Konec těžby uranu: V dole Rožná na Ždársku skončila těžba uranu, která byla 

v Česku poslední. 
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1.dubna : Nobelovka v tajnosti: Americký hudebník Bob Dylan si převzal ve Stockholmu 

Nobelovou cenu za literaturu. Bylo to soukromém setkání bez přítomnosti novinářů. 

3.dubna : Archeologové v Egyptě objevili pozůstatky neznámé pyramidy, která vznikla 

během 13.dynastie faraónů, zhruba před 3700 lety! 

2.května : Vládní krize: Premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že podá demisi vlády, kvůli 

nejasnostem kolem podnikání a majetkových poměrů vicepremiéra Andreje Babiše. Návrh 

poté stáhnul, neboť prezident Miloš Zeman vykládal ústavu tak, že by měl odejít jen premiér. 

Sobotka místo toho podal návrh na odvolání Babiše. 

3.května : Zadržený šéf fotbalu: Policie zadržela šéfa fotbalové asociace Miroslava Peltu, 

který čelí obvinění z ovlivňování státních dotací pro sport. V reakci na vyšetřování zprostilo 

ministerstvo školství náměstkyní pro sport Simonu Kratochvílovou všech funkcí. Pelta 

rezignoval na funkci předsedy fotbalové asociace 6.června.  

4.května : Nahraný Babiš: Na internetu se objevily nahrávky vicepremiéra Andreje Babiše, 

jak ovlivňuje novináře a diktuje jim, co mají psát v různých kauzách. Ten podal trestní 

oznámení. 

11.května : Kontroverzní milost: Prezident Miloš Zeman potvrdil, že navrhl milost nájemnému 

vrahovi a zločinci odsouzenému na doživotí, Jiřímu Kajínkovi. Milost podepsal 21.května. 

1.června : Americký prezident Donald Trump rozzlobil část krajanů a některé občanské 

státníky. Oznámil, že USA odstoupí od dohody o klimatu, kterou podepsalo 195 zemí. 

 

3.června : Další teror v Anglii: V centru Londýna vjela do lidí dodávka. Bylo to na mostě přes 

Temži London Bridge. Řidič a spolujezdec z tohoto auta pak bodali do kolemjdoucích noži. 

Bilance byla osm mrtvých a desítky zraněných. 

8.červan : Mayová premiérkou: Předčasné parlamentní volby v Británii vyhrála Konzervativní 

strana premiérky Theresy Mayové. O většinu křesel v dolní sněmovně však strana přišla. 

18.červan : Francouzské volby: Francouzské parlamentní volby ovládlo výrazně centristické 

hnutí Republika v pohybu prezidenta Emmanuela Macrona. Získalo 308 z 577 křesel. 

4.července : Hrozba z KLDR: Severní Korea zahrozila. Oznámila, že poprvé úspěšně 

vyzkoušela mezikontinentální balistickou střelu, která může zasáhnout dokonce až Aljašku. 

18.července : Nový „stát“. Doněčtí separatisté vyhlásili nový stát Malorusko, k němuž 

přičlenili devatenáct z 24 ukrajinských regiónů a to i hlavní město Kyjev. 
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2.srpna : Zadrženi Češi v Turecku: Dva Češi, které zadrželi v Turecku za spolupráci 

s kurdskou milicí YPG, byli odsouzeni na šest let a tří měsíce do vězení. 

3.srpna : Toxická vejce zaplavila Evropu: Evropou se šířila vejce kontaminovaná toxickým  

insekcidem. Odhalena byla ve čtyřiceti zemích. Milióny kusů jich byly staženy z oběhu.  

10.srpna : Vydejte Babiše: Policie zaslala do sněmovny žádost o vydání Andreje Babiše  

Jaroslava Faltýnka. Kauza se týkala zmanipulovaných dotací z EU na „Čapí hnízdo“. 

17.srpna : Teror v Barceloně: Barcelonu zasáhl také teror. Na třídě La Rembla najela 

dodávka do davu lidí. Jiný nájezd dodávky se odehrál ve městě Cambrils jižně od Barcelony. 

Šestnáct lidí zemřelo, 137 lidí bylo zraněno. 

17.srpna : Nový film Svěráků: Do kin vstoupil nový film „Po strništi bos“. Film natočil Jan 

Svěrák a scénář napsal Zdeněk Svěrák, podle své knihy o jeho dětství za II.sv.války. 

2.září : Hurikány řádily v zámoří: Konečně se rozptýlil hurikán Harvey, který pustošil Spojené 

státy. Nejhorší živelná pohroma v dějinách země usmrtila nejméně 91 lidí a způsobila škody 

za 200 miliard dolarů. O několik dní později zasáhl USA a Karibik hurikán Irma. 

24.září: Výhra Merkelové: Německé parlamentní volby vyhrála konzervativní unie CDU/CSU 

kancléřky Angely Merkelové. Strana získala 33 procent hlasů. Sociální demokraté dostali 

20,50 procenta. Protiimigrační a protiislámská Alternativa pro Německo se 12,60 procenty se 

stala třetí nejsilnější stranou. 

3.září : Český lezec zazářil: Sportovní lezec Adam Ondra vylezl v Norském Flatangenu 

nejtěžší cestu světa a zavedl tak nový stupeň obtížnosti 9c. 

10.září : Mimořádný double: Brit Chris Froome se stal prvním cyklistou po 39 létech, který 

dobyl v jedné sezóně vítězství v Tour de France i ve Vueltu.   

1.října : Napětí ve Španělsku: V katalánském referendu o nezávislosti se pro odtržení od 

Španělska vyslovilo 92 procent hlasujících. Španělská vláda převzala 28.října vedení 

Katalánska a tamní vládu násilně sesadila. 

1.října : Tragédie v Las Vegas: Spojené státy zažily nejtragičtější masakr střelnou zbraní 

v dějinách. Stephen Paddock pálil v Las Vegas do davu lidí na koncertě. Zabil 58 lidí a přes 

500 lidí zranil. Pak se v hotelovém pokoji, ze kterého střílel, zabil. 

21.října : Babiš vyhrál volby: Jasným vítězem sněmovních voleb se stalo hnutí ANO Andreje 

Babiše. Získalo přes třicet procent hlasů. Druhá byla s odstupem ODS, třetí byli Piráti politika 

Bartoše, čtvrtá SPD Tomia Okamury. Do Sněmovny se dostaly ještě KSČM, ČSSD, KDU-

ČSL, TOP 09 a STAN. 
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28.října : Vzácný nález v Egyptě: Čeští egyptologové nalezli základy historického chrámu. 

Neznámý chrámový komplex je starý přes 3300 let. 

1.října : Český vítěz ve Zlaté přilbě. Tradiční a proslulý závod motocyklů na ploché dráze 

v Pardubicích vyhrál po 21 létech opět český závodník. Byl jím Václav Milík bydlící nedaleko 

Pardubic. Letos měl skvělou sezónu a byl neporazitelný i díky dobře připraveným motorům.  

8.října : Radost trenéra Váni na Velké Pardubické: 127.ročník překážkového závodu koní 

vyhrál No Time To Loose s mladičkým žokejem Janem Kratochvílem. V cílové rovince porazil 

i favorita z Francie. Jubilejní desátý triumf trenéra slavil Josef Váňa, jenž hnědáka trénuje. 

2.listopadu : Politici do vazby: Španělský soud poslal do vazby bývalého vícepremiéra Oriola 

Junquerase a dalších sedm exministrů obviněných ze vzpory. Bývalý katalánský premiér 

Carles Puigdemont spolu se čtyřmi exministry zůstal v Bruselu. 

22.listopadu : Vedení sněmovny: Předsedou sněmovny byl zvolen Radek Vondráček (ANO), 

místopředsedou Vojtěch Pikal (Piráti), Tomio Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM) a Jan 

Hamáček (ČSSD). Po doplňující volbě se k nim přidal Petr Fiala (ODS). 

22.listopadu : Nečasová vinna. Obvodní soud pro Prahu 1 uznal Janu Nečasovou (dříve 

Nagyovou) a tří zpravodajce vinnými v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Jana 

Nečasová dostala podmínku na dva roky. 

24.listopadu : Teror v Egyptě: Při nejhorším teroristickém útoku v dějinách země zastřelili 

ozbrojenci v mešitě Ravda ve městě Bir al-Abadu nejméně 311 lidí a 122 jich zranili. 

26.listopadu : Nový šéf TOP 09. na postu předsedy TOP 09 vystřídal Miloslava Kalouska 

europoslanec a oblíbenější politik Jiří Pospíšil. 

1.listopadu : Loučení Kubišové. Oblíbená a populární zpěvačka Marta Kubišová se rozloučila 

s koncertní činnosti v den svých 75.narozenin na koncertě v rodných Českých Budějovicích. 

 2.prosince : Zřícená lávka: Pěší lávka u trojského zámku v Praze se zřítila do Vltavy, zranili 

se čtyři lidé. 

5.prosince : Střídání vlád: Vláda Bohuslava Sobotky po čtyřech letech skončila. Prezident 

Miloš Zeman přijal její demisi, den poté jmenoval nového premiéra Andreje Babiše a o týden 

později i jeho vládu. 

6.prosince : Osobností roku je Me TOO: Magazín Time zvolil netradičního vítěze v anketě 

Osobnost roku: kampaň Me Too, která upozorňuje na sexuální obtěžování. 
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7.prosince : Studénka bez viny: Soud zprostil obžaloby všech deset lidí obviněných v případu 

železniční nehody u Studénky z roku 2008. Tehdy při pádu mostu před mezinárodním 

rychlíkem zemřelo 8 lidí. 

15.prosince : Část EET zrušena: Ústavní soud zrušil část zákona o elektronické evidenci 

tržeb. Třetí a čtvrtá vlna, do níž se mají napřesrok zapojit třeba řemeslníci, či právníci, se 

zpozdí. Evidenci tržeb nebudou podléhat platby kartou u e-shopů. Na účtenkách se také 

nebudou moci uvádět rodná čísla podnikatelů. 

19.prosince : Trenér mistrů vyhozen: Fotbalová Slavia odvolala trenéra Jaroslava Šilhavého, 

který s ní na jaře získal titul mistra ligy. Nástupce nebyl zatím jmenován. 

21.prosince : Koukalová je nejlepší sportovkyní: Sportovkyní roku v Čechách se stala 

biatlonistka Gabriela Koukalová, která letos vyhrála mistrovství světa ve sprintu. Její 

zásluhou se stal biatlon oblíbeným sportem českých fanoušků.    

  

 

 

Závěrečná statistika obyvatel obce : 

Zemřeli tito obyvatelé obce: Bialek František, Blažková Štěpánka, Chromčáková Ludmila, 

Maxan Ivan, Saitlová Marie, Šprla Josef, Štěrba Zdeněk, Vávra Ladislav. 

Narodilo se 12 nových občánků. Byli to: De Vine Emily Alexandra, Horváth Aiden, Krupka 

Daniel, Kunz Ondřej, Kurečková Laura, Maxan Alexander, Michalus Jiří, Petržela Viktor, 

Sobčáková Dominika, Stuchlíková Elizabet, Štefek Jan, Tobola Ondřej.  

Dále se přihlásilo 29, odhlásilo se 37 obyvatel a 3 cizinci. Zemřelo 8 lidí a 12 se narodilo. 

Celkem bylo do konce roku přihlášeno 1008 obyvatel, k tomu musíme připočíst 17 cizinců. 

 

V roce 2017 tedy bylo tedy k trvalému pobytu v obci přihlášeno celkem 1025 obyvatel. 

 

Ve Pstruží 30.12.2017                                                       Zapsal: Zdeněk Štefek 

 


