ROK 2006
Úvod
Rok 2006 byl hlavně rokem volebním. Konaly se volby do Poslanecké sněmovny a volby komunální. Ty druhé
ovšem byly pro občany Mistřic nejdůležitější. Zvolili jsme si nové zastupitelstvo na další čtyři roky a jen čas ukáže, zda
dobře, či nikoliv.

Počasí a úroda

Nový rok začal teplotou nad nulou a poměrně vytrvalým deštěm. Teplota na leden byla vysoká až do soboty
21. 1., kdy přes den bylo + 4 0C, sníh tál a sluníčko svítilo. V noci však teplota klesla pod -10 0C a po celý následující
den bylo velmi chladno. Z neděle 22. na pondělí 23. 1. klesla teplota na teploměru na – 23 0C a přes den se držela
kolem – 18 0C. I následující noc a den nevystoupila rtuť teploměru nad – 15 0C. Tak silný mráz trval téměř týden. V
nádržích osobních i nákladních automobilů zamrzla nafta. Mnohým lidem také způsobila problémy zamrzlá voda v
potrubí či potrubí prasklé silným mrazem. Zbytek ledna se teplota pohybovala průměrně od – 10 0C do – 5 0C v noci
a od +1 0C do – 4 0C přes den. Tolik mrazivých dní po sobě jako bylo v lednu, Češi už přes 30 let nezažili. Lednový
mráz měl na svědomí také několik lidských životů. Většina obětí byli bezdomovci. Sníh a mráz měly na svědomí také
několik spadlých střech po celé ČR. Kromě mrazu nás také trápil smog. Začátek února nebyl o mnoho lepší. 7. 2.
napadlo sněhu místy až 40 cm během dvou hodin. Následující den padal sníh s deštěm, místy pouze déšť. Teplota se
pohybovala přes den od 0 do – 5 0C, přes noc někde rtuť klesla i k – 10 0C. Březen byl teplotně podprůměrný. Běžně
bývá v první polovině měsíce kolem + 5 0C. Tento rok se však rtuť teploměru málokdy nad nulu vůbec dostala.

Srovnání teplot s 30letým průměrem
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Zima byla opravdu dlouhá a 21.3. jsme se jara nedočkali. Na konci března však nastalo prudké oteplení, kdy
28.3. byla naměřena teplota 20,8 0C. Na horách prudce roztál sníh a hrozily velké povodně. Také uherskohradišťská
nemocnice osiřela a evakuovala své pacienty do okolních zdravotnických zařízení. Přesto se některá místa v republice
vodě neubránila. K nejpostiženějším místům v ČR patřil Hradec Králové, Čestice, Třebíč, Znojmo, Soběslav, Veselí nad
Lužnicí, Ústí nad Labem, Přeštice, Sázava, Jevišovka, Litovel, Mělník, Olomouc a také Tlumačov a Kvasice u Zlína. Při
prudkém jarním tání, kdy tisíce kubíků vody vsákly do půdy se na mnoha místech v republice objevily sesuvy půdy.

Extrémně dlouhou zimu vystřídalo mokré jaro. Myslivci museli oproti jiným zimám více přikrmovat. Vysílená
zvěř znamenala také nižší přírůstek mláďat. Záplavám, dešťům a vysílení podlehla až třetina zvěře v regionu. Dlouhá a
tuhá zima zapříčinila pozdní zasetí obilovin v dubnu. Potom část obilí utopila voda z řek. Květen byl chladný a deštivý.
V červnu rostlinky málem zaschly pod náporem žhavého slunce. Červen byl svými teplotami vyjímečný. Rozdíly mezi
teplotami na začátku měsíce a v jeho průběhu byly veliké. Na začátku června dosahovala průměrná teplota 15 0C, v
polovině měsíce však přišla tropická horka, na která jsme zvyklý spíše v červenci a v srpnu – teplota přesahovala i 30
0C. Červencová horka trápila nejen lidi, ale i zvířata a rostliny. Ostré slunce vyhnalo teploty až do historických výšek. I
teplota ve stínu překročila 33 0C. Horko bylo také důvodem výpadku elektřiny kvůli přetížené síti. Vysychaly také
menší řeky. Tak dlouhé období horka nebylo už 45 let. Kvůli suchu a hrozícím požárům bylo zakázáno rozdělávat
oheň a spalování hořlavých látek na volném prostranství, zejména v blízkosti lesů a polí. Po dlouhé vlně horka přišly
začátkem srpna silné bouřky, kdy vítr vyvracel stromy a poškodil i dráty elektrického vedení. Přišlo také ochlazení s
deštěm, který vydržel až do půli srpna. Celoroční extrémy se podepsaly i na úrodě. Velká část obilí byla tropickými
horky a po nich vydatnými dešti zničena. Sklizeno bylo zhruba o 20% méně obilovin než v roce 2005.

Nejvyšší průměrná teplota v červenci 1995 – 2005
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Silné mrazy a dlouhá zima se podepsaly na kvalitě slováckých vinic. Bylo zničeno velké množství vinných hlav a
některé odrůdy pomrzly až z 80%. Přestože vína bylo málo, ale bylo mnohem sladší. Bobule hroznů se v srpnu vlivem
dlouhotrvajících dešťů krásně nalily vodou a celé září navíc svítilo slunce. Úroda jednotlivých druhů ovoce se často
lišila doslova od vesnice k vesnici. Někde byla úroda hojná, jinde téměř žádná. Neslavné to bylo i se zeleninou, v
konečném zúčtování jsme na tom byli přece jen o něco lépe než jinde ve světě.

Mimořádně teplý byl i podzim a zbytek roku. Téměř letní počasí v říjnu však nebylo dle meteorologů něčím
zvlášť vzácným. Radost z takového počasí měli také houbaři, kteří v lese našli spoustu krásných hub.

Volný pád teplot na podzim

26.10.

21,5

27.10.

21,0

28.10.

15,0

29.10.

18,5

30.10.

10,0

31.10.

14,5

1.11.

10,0

2.11.

4,0

3.11.

3,0

První sníh roku 2006, který napadl v pátek 4.11. ráno, nadělal na silnicích

Obrovské problémy řidičům, kteří po teplém říjnu nebyli připraveni na sněhovou nadílku. Autobusy měly zpoždění a
na mnoho míst se vůbec nedostaly. Na silnici se vytvořila ledovka a také sypače silničářů měly problémy. Během
dvou dnů však nezbylo ze sněhu nic. A bylo opět teplo, kdy rtuť teploměru vyšplhala přes den od 7 0C do 13 0C. Nad
nulou se teplota držela i v noci. Radost z takového počasí neměli lyžaři. Řadě zvířatům však teplý podzim vyhovoval.
Některé druhy tažných ptáků odlétaly později, než je obvyklé. I teplota v průběhu prosince se málokdy dostala pod
bod mrazu. Vánoce byly na blátě. Až 27.12. napadl sníh, který opět vydržel dva dny. Poslední den roku nebylo po
sněhu ani památky a rtuť teploměru se opět pohybovala nad bodem mrazu.

Demografický vývoj obyvatelstva

Stav obyvatel obce k 31. 12. byl 1147 občanů.

Přivítali jsme 17 nových občánků:

Izabella Malinová

Rozálie Janíková

Tomáš Mach

Terezie Medková

Veronika Ondroušková

Tereza Kryštofová

Simon Kopčil

Adam Vosmanský

Jakub Malina

David Stašek

David Vycudilík

Jonáš Tomeček

Jana Bočková

Aneta Ondroušková

Robert Omelka

Tomáš Štěrba

Sňatek uzavřely 4 páry:

Karel Vosmanský

a

Hana Němečková

Miroslav Štěrba

a

Miroslava Hrebíčková

Stanislav Bořuta

a

Vladimíra Vymyslická

Michal Dědek

a

Jana Ivánková

Michal Tománek

a

Jana Hubáčková

Navždy nás opustili:

Ludmila Janečková

Lubomír Bilavčík

Jiřina Horáková

Anna Polášková

Ludmila Pafková

Rudolf Šimek

Josef Stránský

Vojtěch Magdálek

Marie Švehlová

Anna Janečková

Průměrná hrubá mzda v kraji za období od ledna do září roku 2006 byla Kč 16 388,-, tedy o 6% více než v roce
2005. Průměrná hrubá mzda v ČR byla Kč 19 635,-.

Průměrné ceny potravin v kraji:

1 kg chleba

Kč 15,50

1 kg cukr krystal

Kč 22,00

1 kg brambor

Kč

0,25 kg másla

Kč 26,00

10 ks vajec

Kč 24,50

8,50

1 l mléka

Kč 14,00

150 ml jogurtu

Kč

6,50

1 kg banánů

Kč 38,00

1 kg rýže

Kč 21,00

1 kg mouky

Kč

1 kg kuře

Kč 51,00

1 kg šunkový salám

Kč 123,00

1 kg hovězí maso

Kč 172,50

8,00

Celý nákup stojí Kč 550,- Þ z platu jsme pořídili 29 nákupů.

Co od roku 1994 nejvíce zlevnilo:

1.

videorekordér

- 68%

2.

mikrovlnná trouba

3.

hifi věž

- 59%

4.

pražená zrnková káva

- 50%

5.

limonáda v obchodě

- 47%

6.

zahradní stůl

- 45%

7.

zimní dětská bunda

- 40%

- 68%

8.

dívčí šaty

- 31%

9.

mražené hranolky

- 31%

10.

umělé květiny

- 29%

Co od roku 1994 nejvíce zdražilo:

1.

tkaný koberec

+ 641%

2.

ubytování na VŠ koleji

+ 621%

3.

ruční holicí strojek

4.

zubní náhrada

+ 332%

5.

sportovní tlumok

+ 329%

6.

dioptrické brýle

+ 296%

7.

pánský kadeřník

+ 290%

8.

poplatek za taneční

+ 287%

9.

prezervativy

+ 280%

10.

vstupenka do divadla

+ 277%

+ 511%

Tyto údaje byly použity ze zdroje MF Dnes.

V roce 2006 se poprvé po dlouhé době narodilo v ČR více než sto tisíc dětí. Porodnice měli plno.

Čísla o Češích

Rok

sňatky

rozvody

Narozené děti

Potraty

2005

51 829

31 288

102 211

40 023

2004

51 447

33 060

97 664

41 324

2003

48 943

32 824

93 685

42 304

2002

52 732

31 758

92 786

43 743

1990

90 953

32 055

130 564

126 055

Loni se do ČR přistěhovalo 60 294 lidí, z toho Þ Ukrajinci
Němci 1 332.

12 483, Slováci 8 161, Vietnamci 3 489, Rusové 1 994,

Celkový počet obyvatelstva v ČR k 1. 7. 2005 bylo 10 234 092.

Veřejný a politický život obce

Třetí květnovou neděli se uskutečnila v obci beseda s důchodci v pohostinství u Knotů. Na této akci měli
občané možnost shlédnout ostravský soubor se svým programem „Láska brány otevírá“, ale také vystoupení
nejmenších občánků z MŠ.

2. a 3. 6. se konaly volby do Poslanecké sněmovny. Obec byla rozdělena na 2 volební okrsky. Z celkového
počtu 913 voličů se voleb zúčastnilo 646 občanů, což bylo 70,76%.

Celorepublikový konečný výsledek voleb byl:

strana

Počet mandátů

% hlasů

ODS

81

35,3

ČSSD

74

32,3

KSČM

26

12,8

KDU-ČSL

13

7,2

Strana zelených

6

6,3

Volební účast v ČR byla 64,5 %.

9. a 10. září se naše obec aktivně zapojila do kulturní akce Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Jednalo se
již o čtvrtý ročník. Slavnosti konané v roce 2006 byli zapsány do České knihy rekordů, neboť v jednom společném
průvodě vyšel nejvyšší počet krojovaných – celkem 1352.

Ve dnech 20. a 21. října se po čtyřech letech uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. V naší obci je
voleno patnáctičlenné zastupitelstvo, ze kterého je pak dále volena pětičlenná rada obce.

Obec byla rozdělena na dva volební okrsky Mistřice a Javorovec. Byli zde 3 volební strany.

strana

kandidátů

Hlasů celkem

Získali mandátů

Strana nezávislých

15

2122

4

Sdružení nezávislých kandidátů

14

1867

4

KDU-ČSL

15

3704

7

Z celkového počtu voličů 912 se voleb zúčastnilo 592 občanů, což bylo 64,9 %. Zvoleni byli:

Martin Ondroušek

starosta

300 hlasů

Alena Bilavčíková

místostarosta

207

Libor Žák

radní

227

Vladimír Sedláček

radní

280

František Abrhám

radní

324

Ing. Ludmila Ošívková

zastupitel

286

Ing. Jiří Huňka

zastupitel

205

Ivana Špičáková

zastupitel

271

Hana Trčková

zastupitel

185

František Medek

zastupitel

311

Jarmila Lysoňková

zastupitel

258

Miroslav Rachůnek

zastupitel

185

Petr Tureček

zastupitel

235

Petr Kocáb

zastupitel

Robert Omelka

zastupitel

183

246

Úprava obce

I v roce 2006 pokračovaly práce na dokončení nové komunikace, kanalizace a chodníků. Po dlouhé a tuhé zimě
a následném velkém množství spodní vody při tání se sesunula část svahu v místech, kde byla v roce 2005
vybudována nová silnice. V červnu byla dokončena výstavba kanalizace a tím došlo k nové povinnosti občanů – platit
stočné. Poplatek činil Kč 460,- na osobu za rok. V červenci byl průtah obcí dokončen a firma dále pokračovala prací
na chodnících a dalších úpravách. Byly zakoupeny dětské prolézačky, které byly umístěny ve školní zahradě v
Javorovci, u hospody manželů Bednaříkových a také na návsi.

Investice obce

ü průtah obcí

17 milionů Kč Þ financoval Zlínský kraj

ü kanalizace

16,4 milionu Kč Þ z toho 13 milionů dotace

ü chodníky

6,230 milionů Kč Þ hrazeno půjčkou ČS a zahrnuje i parkoviště, točnu, výkup RD pí Močičkové

ü knihovna

160 tisíc Kč

ü Internet EU

1,695 milionů Kč Þ z toho obecní zdroje 255 tisíc Kč

ü Nadace DKS

20 tisíc Kč

V průběhu roku byla otevřena počítačová učebna v ZŠ, kde se mohla veřejnost seznámit s PC a internetem. Internet
pro veřejnost je rovněž v budově OÚ a v knihovně.

Školství a kultura

Při Tříkrálové sbírce, která v obci probíhá pravidelně každý rok, bylo vybráno celkem Kč 25 465,-.

Na začátku roku 2006 vznikl za podpory OÚ spolek „Mistřická chasa“, který měl a má za úkol starat se o
kulturní dění v obci o akce typu Fašank, Pálení čarodějnic, Dětský den atd.

21. 1. pořádali majitelé hospody U Kameňa v Javorovci dětský maškarní bál. Dětí se sešlo hodně, bylo pro ně
přichystáno spoustu her a soutěží. K tanci hrál DJ PECI. Na závěr bylo vyhodnocení masek.

4.2. se konal opět v Javorovci U Kameňa maškarní bál, tentokrát pro dospělé. Účast byla hojná, tancovalo se až
do ranních hodin. Hrála skupina Ňů Jork.

11. 2. pořádal SRPŠ v místním pohostinství u Knotů rodičovský ples, který zahájili opět děti ZŠ polonézou.
Účast však byla oproti jiným létům poměrně malá.

8. 2. proběhl zápis dětí do MŠ. A 14. 2. proběhl zápis dětí do ZŠ. K zápisu šlo 18 dětí.

17. 2. pořádala „Mistřická chasa“ Fašank. Účastníci průvodu se sešli u OÚ a spolu se Staroměstskou kapelou
vyrazili na obchůzku po dědině. Ten den bylo chladno, ale ani počasí neodradilo lidi, kteří otevírali dveře svých domů
a podle tradice na šavle napichovali kusy špeku a dávali vajíčka. Za odměnu jim masky nalili vína, které se vezlo na
káře. Než obešli celou vesnici a dorazili do Javorovce byla již téměř tma. Za čtení humorných básniček se konalo
pochování basy a poté pokračovala fašanková zábava.

30. 4. proběhlo v Javorovci pálení čarodějnic. Dle tradice se na kopci udělal velký oheň, ze slámy se vyrobila
čarodějnice, která se pak spálila a přitom se dělal velký hluk, aby se čarodějnice vylekaly.

Počasí však pálení nepřálo a tak přišly v převleku pouze dvě čarodějky. K večeru se však počasí umoudřilo a mohl se
udělat táborák, čarodějnice spálit a opékat si špekáčky. Přes počáteční malou účast se nakonec sešlo hodně lidí, hrálo
se na kytaru, zpívalo se, takže večer se nakonec vydařil.

Tradiční stavění máje bylo naplánováno na sobotu 29. dubna, protože se však počasí nevydařilo, byla akce
přesunuta na pondělí 1. května. Počasí však nepřálo ani tento den, přesto odpoledne vyrazil májový průvod s

kapelou Staroměšťanskou přes půl dědiny od Sedláčků až na náves. Stavění máje patřilo ročníku 1988 za pomoci
ročníků 1987 a 1989. Ze tří ročníků se však zapojilo pouze 12 lidí. V dědině se sešlo hodně lidí, bylo připraveno
občerstvení, hrála muzika. Kluci rozlévali borovičku a děvčata připínala lístečky. Máj se podařilo zdárně postavit a pak
zdobil náves celý měsíc. Májová zábava se konala v sobotu 29.4., k tanci a poslechu hrála v Javorovci U Kameňa
kapela Ňů Jork.

17. 6. pořádala „Mistřická chasa“ v Javorovci na hřišti Den dětí. Počasí přálo a tak se sešlo hodně malých i
větších dětí v doprovodu rodičů či prarodičů. Bylo přichystáno hodně soutěží jako je skákání v pytli, přenášení
vajíček, hádanky, zdolávání překážek, ale také soutěž pěvecká. Rozdání cen a vybrání tří nejlepších bylo velmi těžké, a
proto dostal nějakou tu sladkou odměnu každý. Tančilo se, zpívalo, opékaly se špekáčky – prostě bylo to velmi hezké
a vydařené odpoledne.

Tradiční Slovácké hody s právem se konaly 7. a 8. října. Za starší stárky byli Petra Janků a Václav Kotačka, za
mladší Kateřina Vrbová a Petr Kropáč. V sobotu ve 13:00 hod se všichni krojovaní sešli u hospody a za doprovodu
Staroměstské kapely se odebrali na svěcení práv do kaple. Poté následoval odchod pro stárky spojený s obchůzkou
po obci a žádostí starosty o povolení hodů u OÚ. Hodová zábava začala od 20:00 hod v hospodě u Knotů, hrála
Staroměstská kapela. V neděli byla mše a poté krojovaní obcházeli dědinu.

10. 12. byl opět rozsvícen vánoční strom na návsi. Zpívali se koledy, svařené vínko hřálo, nálada byla výborná a
vše ukončil nádherný ohňostroj.

Místní lidová knihovna v naší obci je umístěna ve sklepních prostorách v objektu MŠ. Knihovna má asi 5000
svazků knih, které využívá zhruba 110 registrovaných čtenářů. Jsou zde knihy pro všechny věkové kategorie. Kromě
knih, které vlastní obec Mistřice, jsou zde také knihy, které zapůjčuje formou výměnného fondu knihovna B. B.
Buchlovana Uh. Hradiště, tato výměna probíhá zhruba 2x ročně.

Knihovna prošla úpravou – přidělováním čárových kódů k jednotlivým knihám, což v budoucnu usnadní výpůjčku
knih. Program pro tuto evidenci byl zakoupen z dotace města Uh. Hradiště, pod níž knihovna spadá. Také se z dotace
financovala modernizace knihovny, jejíž součástí bylo i zakoupení dvou PC, které slouží široké veřejnosti a občané
zde mohou využívat internet. Výpůjčky knih i internet poskytuje knihovna zdarma. Na obnovování knih se podílí OÚ,
který financuje nové knihy z obecního rozpočtu.

Již po čtvrté se 19. 12. konal v ZŠ Den otevřených dveří i srdcí. Byla zde výstava výtvarných děl dětí, spojená s
prodejní výstavou knih a samotných dětských prací. Část výdělku šla vždy na pomoc potřebným – nyní to byl fond
Unicef, který pomáhá těm nejchudobnějším dětem.

Sport a zábava

7. 1. měl SDH jako každý rok výroční valnou hromadu. Byla zhodnocena práce loňského roku a přednesen plán
práce pro rok 2006. Hezké zpestření bylo vystoupení mladých hasičů a dorostenců s kulturním programem.

V zimních měsících pomáhal SDH s odklízením sněhu ze střechy MŠ a tribuny na tanečním výletišti. Pro fungování
sboru a zásahové jednotky obce do budoucna je třeba výchovy mládeže. Této činnosti se věnovali dlouhou dobu

manželé Jiří a Lenka Poláškovi. Pod jejich vedením se děti zúčastnili několika soutěží. Manželé Poláškovi však již s
vedením mládeže skončili. Vedení mladých hasičů převzal starosta sboru Martin Schon.

V roce 2006 se konal již 17. ročník domácí pohárové soutěže. Po několika letech nezapršelo, což se projevilo na účasti
z řad spoluobčanů, kteří se sešli v hojném počtu. Počet zúčastněných družstev byl však nižší, 14 mužských a jen 4
ženská. V kategorii mužů zůstalo vítězství po 9 letech doma.

Různé

® 18. září přestřihl pásku Tomáš Baťa junior při slavnostním otevření vzdělávací zóny s vysokoškolským centrem a
Centrem celoživotního vzdělávání v Uh. Hradišti v areálu bývalých kasáren.

® 15. března přehlasovala Poslanecká sněmovna veto prezidenta ČR a byl tím schválen Zákon o registrovaném
partnerství. Je to zákon, který umožnil párům stejného pohlaví uzavírat formální svazky v mnohém podobné
manželství. Registrovaným párům zákon umožnil zastupovat se navzájem na úřadech, zjišťovat informace o
zdravotním stavu nebo po sobě dědit

Závěr

Za uplynulý rok bylo vybudováno, opraveno nebo pořízeno soustu nových věcí, ploch a míst, které slouží celé
široké veřejnosti. Plánů na rok příští a roky další je spousta – patří mezi ně např. oprava místních komunikací v
Mistřicích a v Javorovci, příprava zástavby nových rodinných domů v lokalitě Žlébek, projekt na víceúčelové hřiště,
projekt na úpravu návsi a výsadbu zeleně atd. Vše však závisí na získání finančních prostředků.

