ROK 2007

Úvod
Rok 2007 byl rokem extrémním, alespoň co se počasí týče. Leden byl
nejteplejší od doby, kdy se začalo zaznamenávat počasí. Kvetly sedmikrásky a rtuť
teploměru se vyšplhala někdy i na + 18 0C. Následovalo nezvykle suché jaro s létem,
které v některých oblastech Česka doslova zdecimovalo zemědělskou úrodu. Poté
byl sníh již v září a následovala celoplošná bohatá sněhová nadílka již v první
polovině listopadu. Byli to doslova šoky, kdy krajnost stíhala krajnost. A takových dnů
bude dle klimatologů kvůli prudkým změnám počasí jenom přibývat. Přesto se
většina plánu pro rok 2007 zdařilo splnit. A co nás tedy v následujících měsících
čeká?

Počasí a úroda
Nový rok 1.1. 2007 začal hned ráno studeným deštěm, který trval po celý den.
Teplota se pohybovala nad nulou. Počasí bylo nevyzpytatelné a lidé prožívali jednu
z nejteplejších zim, kdy sněhové nadílky bylo minimum a majitelům zimních středisek
nezbylo nic jiného než technicky zasněžovat. Některé školy dokonce rušily lyžařské
kurzy kvůli nedostatku sněhu. V lednu se noční teplota pohybovala od + 4 0C do nuly,
přes den i kolem + 7 0C. Leden 2007 se řadil k těm nejteplejším, ptáci dokonce začali
stavět hnízda, z úlů začaly vylétat včely, někde dokonce začaly kvést třešně,
sedmikrásky i keře popínavých růží, v lese sbírali houbaři bedle. Z 12. na 13. ledna
vtrhl do Česka místo sněhu silný vichr, na hřeben hor to byl dokonce orkán. Prudké
poryvy větru vyvrátily několik desítek stromů, některé zatarasily silnici, jiné popadaly
na dráty elektrického vedení. Na jiných místech vichr strhal střechy na rodinných
domcích i panelácích. Také počet pacientů s respiračními problémy překročil hranici
epidemie. Nejvíce postiženou skupinou byli malé děti a školáci. Pacienty trápil úporný
kašel, rýma a vysoké teploty. 18. ledna ochromil celou Evropu orkán Kyrill, který
místy dosahoval až 150 km/h. V Česku zahynuli tři lidé. Vichr narušil leteckou i lodní
dopravu. Silný vítr dokonce převracel kamiony na dálnicích. První sníh napadl 23.1.,
kdy padal celý den a téměř celou noc. Lyžaři se radovali, ale řidiče hromady sněhu
zaskočily. 26. leden byl den, kdy mrzlo na celém území ČR. Leden i únor byly
srážkově velmi vydatné měsíce. Teplá zima prospěla i zvěři v lese. Nezvyklé teplo
zmátlo i některé druhy ptáků, takže neodletěli na jih. V teple se však dařilo dobře také
těm druhům zvířat, které lidé nevidí rádi, a to zejména hrabošům, myším, ale také
klíšťatům, zatímco v loňském roce si ještě v březnu lyžaři užívali bílých sjezdovek,
začátek března 2007 jim příliš nepřál. Teplota se vyhoupla přes + 10 0C přes den,
většinou bylo zataženo a oblačno. Přechod přišel 20. března, kdy ráno obyvatele
čekalo nemilé překvapení v podobě vysokých nánosů mokrého sněhu. Silničáři měli
plné ruce práce. Místo jara se tak vrátila zima, která už ovšem netrvala dlouho.
S blížícím se začátkem dubna přišlo i očekávané jaro, teplota se ovšem vyšplhala
poměrně vysoko, takže to vypadalo jakoby přišlo léto a s ním i období sucha.
Zemědělci se obávali, že kvůli suchu přijdou o velkou část úrody. Dubnová teplota se

pohybovala od 15 0C do 25 0C. Teprve po měsíci sucha přišel déšť, na který čekali
zejména zemědělci a zahrádkáři. Květen se v počasí vrátil k průběžnému normálu co
se dešťovým srážek týče. 11.5. se přehnal přes naši republiku prudký vítr s hustým
deštěm, který lámal stromy. Červnové počasí bylo opět neobvyklé. Zatímco v některé
části republiky lidé i příroda trpěli dlouhodobým suchem, o pár kilometrů dál lidem
bouřka vytopila sklepy. Červnová denní teplota se pohybovala mezi 25 – 31 0C,
v noci od 18 – 12 0C.
Jak se vyvíjelo počasí v posledních měsících:
Měsíc/rok

Srpen 2006
Září 2006
Říjen 2006
Listopad 2006
Prosinec 2006
Leden 2007
Únor 2007
Březen 2007
Duben 2007
Květen 2007

Skutečná měsíční
teplota ve 0C

Dlouhodobý měsíční
průměr ve 0C

Rozdíl ve 0C

15,1
15,5
10,1
5,6
2,3
3,1
2,7
5,1
10,2
14,3

16,4
12,8
8,0
2,7
-1,0
-2,8
-1,1
2,5
7,3
12,3

-1,3
+2,7
+2,1
+2,9
+3,3
+5,9
+2,8
+2,6
+2,9
+2,0

21.6. se přehnala nad Zlínským krajem prudká bouře doprovázená silným
krupobitím a ničila jak majetek, tak i přírodu. Počasí bylo plné paradoxů, kdy tropická
vedra střídaly bouřky a krupobití. Takové počasí vydrželo do začátku července, kdy
se ochladilo. Od půli července však přišla další vlna veder, kdy se teplota pohybovala
od 33 – 37 0C. Velké horko znamenalo nebezpečí požárů, kvůli velkému suchu. Také
přineslo zdravotní problémy jako nevolnosti, kolapsy z horka, epileptické záchvaty. A
v neposlední řadě také vlnu bouřek s krupobitím. I přes takovéto počasí se urodilo
hodně třešní, které rychle dozrály a mnozí lidé je dali do beček na kvas z něhož
posléze pálili kvalitní pálenku. Ale nebyly to jen třešně, ale také meruňky, mirabelky a
raná jablka. Srpen se řadil mezi nejsušší měsíce, zemědělci se báli o úrodu, ve
studních chyběla voda. Velká sucha zvyšovala riziko povodní, kdy vyschlá půda
nestačila vsakovat intenzivní deště. Podobné sucho jako v roce 2007, zažilo Česko
v dubnu a květnu 2000. nejsušší byl rok 1947. 20.6. se přehnala na
Uherskohradišťsku bouřka, padaly kroupy a okapy nestačily brát vodu. Zemědělci
měli nemalé problémy se sklizením úrody. Horka střídaly bouřky až do konce srpna.
Začátek září přinesl také chladné počasí, kdy se lidé téměř z plavek převlékli do
zimních svetrů. Teplota výrazně klesla a místo příchodu babího léta začal na horách
padat sníh. Teplota přes den se pohybovala od 13 – 18 0C, v noci bylo okolo 10 0C.
Několikadenní vytrvalý déšť od 6.9. měl za následky lokální záplavy a především
zatopené sklepy. Říjnová teplota byla přes den od 4 – 8 0C, v noci kolem nuly.
Počasí bylo většinou zatažené, oblačno s deštěm. Listopad se zachoval přesně
podle lidové pranostiky o svatém Martinovi, který přijíždí na bílém koni. Sněžilo nejen
na horách, ale také v nížinách a sníh působil problémy – komplikoval dopravu nejen
na silnicích, ale také na železnici. Husté sněhové přeháňky způsobily několik desítek
nehod a někde zcela zablokovaly provoz. Hasiči museli pomáhat s odstraňováním

spadlých stromů ze silnic nebo drátů elektrického a telefonního vedení. Teplota se
pohybovala až do +5 0C ve dne, v noci bylo i –5 0C. Již v půli listopadu spustili vlekaři
první vleky a milovníci zimních sportů vyrazili do hor. Zima přišla tento rok rekordně
brzy. Začátek prosince zaskočil opět nejen řidiče další příval sněhu. Vánoční svátky
si děti sněhu moc neužily, ale mrzlo, takže alespoň bruslit na rybnících se dalo.

Demografický vývoj obyvatelstva
Stav obyvatel k 31.12. 2007 byl 1167. Přihlásilo se 38 a odhlásilo 12 občanů.
Společné ANO si řekli:
Oldřich Abrahám
Vendula Špačková
Jana Kutrová
Jiří Němec
Jana Sedláčková
Erika Lysoňková
Michal Vosmanský

a
a
a
a
a
a
a

Eliška Vostarková
Tomáš Kašný
Lubomír Lapčík
Marcela Zelinková
Petr Slunečka
Milan Žůrek
Zuzana Vaňková

Narodilo se 9 nových občánků:
Adam Zemek
č.p. 204
Gabriela Hájková
330
Daniel Sládek
350
Filip Žák
37
Kateřina Lagová
382
Simona Kašná
214
Adéla Gajdošíková
89
Kristýna Šáchová
263
Lukáš Vaněk
148
Rozloučili jsme se:
Marie Stašková
Marie Holíková
Josef Stašek
Jiří Polášek
Josef Kašný
Julie Vlková

Josef Jánoš
František Lysoněk
Ladislav Lysoněk
Antonín Lysoněk
Antonie Jánošová

V roce 2007 proběhlo v regionu zkoumání četnosti jmen, kdy bylo zjištěno, že
vedou hlavně jména biblická. Z ženských jmen jasně vedou Marie, hodně je
zastoupena i Anna a Kateřina. Muži nejčastěji nesou jméno Josef, František či Jan.
K 30. 6. 2007 žilo v ČR 10 325 941 obyvatel. Počet lidí žijících na našem
území roste, hlavně díky cizincům. Země, které mají méně obyvatel než ČR jsou:
Maďarsko, Bělorusko, Švédsko, Rakousko, Bulharsko, Švýcarsko, Dánsko,
Slovensko, Finsko, Chorvatsko, Moldavsko a Irsko.

MPSV zveřejnilo průměrné platy v jednotlivých profesích. V rámci
jednotlivých profesí byli a jsou poměrně velké rozdíly nejen podle počtu
odpracovaných let, ale také podle jednotlivého regionu naší republiky.

profese
Primář
Zástupce ředitele ZŠ
gynekolog
Ředitel MŠ
Stavbyvedoucí
Bankovní makléř
Biochemik
Učitel SŠ
Advokátní koncipient
Biolog
Policista
Majitel restaurace
Učitel ZŠ
Účetní
Řidič autobusu MHD
automechanik

Hrubá mzda v Kč
38 076
38 076
35 497
32 537
28 739
26 769
25 793
25 096
25 005
24 968
24 581
23 330
22 374
21 939
21 565
20 633

profese
Dětská sestra
Pitevní laborant
Ošetřovatelka psychiatrie
Kastelán
Aranžér
Hrobník
Barman
Pekař
Listonoš
Číšník
Šička
Krejčí
Kuchař
Masér
Prodavač
Dámský kadeřník
uklizečka

Hrubá mzda v Kč
18 631
18 404
17 607
16 898
15 910
15 529
15 368
15 304
14 324
14 012
13 177
13 012
12 974
12 594
12 461
11 550
10 294

Nehodovost na Uherskohradišťsku:
ROK
Počet nehod
smrt
Těžké zranění
Lehké zranění
Škoda (v mil.)

2007
1831
16
67
276
82,5

2006
1836
17
47
275
78,7

2005
1966
24
78
285
98

2004
2042
26
100
285
102,6

2003
1794
11
70
332
83,8

Kriminalita na Uherskohradišťsku:
ROK
Trestných činů
Objasněno
v%
vraždy
loupeže
Celkem/objasněno
znásilnění
Pohlavní zneužívání

2007
2006
2005
2259
2135
1922
1201
1143
1059
53,17
53,54
55,10
NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST
3
3
0
31
24
19
123/92
137/108
154/124
MRAVNOSTNÍ TRESTNÁ ČINNOST
2
1
0
4
7
1

2004
2108
1120
53,13
1
26
139/114
8
4

ROK
Kapesní krádeže
jízdních kol
věcí z aut
Celkem/objasněno
Recidivisté
mládež

2007
2006
2005
MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST
79
51
43
84
67
62
194
199
93
1194/326
1141/314
973/288
PACHATELÉ
503
604
511
91
107
88

Veřejný a politický život obce
Rozpočet OÚ Mistřice na rok 2007:
PŘÍJMY
Třída 1 – daňové příjmy
7 178 000
Třída 2 – nedaňové příjmy
455 000
Třída 4 – dotace SR
157 000
Příjmy celkem
7 790 000
Splátky úvěru
- 460 000
PŘÍJMY CELKEM
7 330 000
VÝDAJE
deratizace
silnice
Dopravní obslužnost
kanalizace
knihovna
kaple
Místní rozhlas
Místní noviny
Sbor pro občanské záležitosti
tělovýchova
Veřejné osvětlení
Technická správa
Odstraňování nebezpečného odpadu
Odstraňování kom. odpadu
Odstraňování tříděného odpadu
Péče o veřejné prostranství
Sbor dobrovolných hasičů
Obecní zastupitelstvo
Správa obce
Platba daně za obec
Mateřská škola
Základní škola včetně dojíždějících žáků
VÝDAJE CELKEM

6 000
600 000
58 000
500 000
200 000
30 000
25 000
25 000
16 000
50 000
150 000
460 000
20 000
440 000
20 000
200 000
90 000
640 000
2 500 000
200 000
600 000
500 000
7 330 000

2004
29
91
180
1147/327
494
66

8. a 9. září se Mistřice spolu s dalšími padesáti městy a obcemi zúčastnili
v pořadí již pátých Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském
Hradišti. Význam této akce podtrhlo i výročí 750. let od založení města Uh. Hradiště
a také národní zahájení Dnů evropského dědictví. Ve dvoudenním programu se
představila lidová kultura regionu Slovácka v plné své kráse, rozmanitosti a zároveň
ryzí čistotě a živelnosti. Organizátorům slavností se podařilo ojedinělým skloubením
temperamentu slováckého folklóru, lahodnosti zdejšího vína i gastronomických
specialit a otevřením objektů historických památek města Uh. Hradiště vytvořit
nezapomenutelnou atmosféru, ve které vykvétá duch vinařské tradice, pestrost
slováckých krojů, šikovnost lidových řemeslníků i um nespočetného množství
muzikantů, zpěváků a tanečníků.

Hospodářské poměry
Zemědělství se v našem regionu zaměřuje především na produkci potravin,
nezbytnou a důležitou ochranu i údržbu krajiny.
V současné době nastalo výrazné snížení především chovu hospodářských
zvířat, což znamenal výrazný pokles tržeb podnikatelů v zemědělství, vznik
nežádoucí nadprodukce rostlinných komodit a na to navazující nutné snižování
celkové zaměstnanosti na venkově. Dochází tak k neustálému zvyšování plochy
nevyužitých travních porostů. Tím vznikl nový problém s údržbou těchto pozemků a
poté likvidací nadbytečné travní hmoty. Značně se také zvýšila výměra neobdělávané
zemědělské půdy s kulturou travního porostu.
Zemědělství sužovalo řada faktorů. Např. likvidace cukrovarů, což mělo za
následek výpadek pěstování cukrovky. Cenová politika měla neblahý vliv na chov
skotu, kdy chovatelé řešili problémy při odbytu masa a vlny.

Úprava obce
I v roce 2007 pokračovaly práce na chodnících při hlavní komunikaci, byla
zaseta tráva. Byly zabudovány autobusové čekárny, které byly pořízeny za Kč 99
tisíc. Také byly zabudovány sloupy veřejného osvětlení u autobusových čekáren na
návsi a na osvětlení zatáček. Obec získala z Nadace Děti – Kultura – Sport finanční
prostředky na vybudování dětských prolézaček, které byly umístěny ve spodní části
obce u hřiště.
Největší akcí a zároveň největším problémem byla sanace svahu na
zatáčkách. Bez přidělené dotace by nebylo možno tuto akci zafinancovat z obecního
rozpočtu. Rozpočet na celou akci byl ve výši Kč 8 721 000,-. OÚ musel dotčené
pozemky vykoupit od soukromých majitelů a financovat projekt ve výši Kč 199 tisíc.
Také byla opravena komunikace v Javorovci, která je majetkem ŘSZK a tak se
obec na této akci nepodílela žádnými finančními prostředky. I po opravě jsou však
problémy s touto komunikací ještě větší.
23.2. 2007 se zastupitelstvo obce usneslo, že kanalizaci v naší obci budou
provozovat Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uh. Hradiště, tzn., že stočné, které
vybírala obec začal vybírat nový provozovatel od 1.5. 2007. Nový provozovatel
uzavřel s občany nové smlouvy, tím došlo ke sjednocení cen a povinnost platit
stočné všem občanům.

Byla provedena výměna krytiny na kapli firmou ROMAX CZ, s.r.o. Topolná.
Finanční náklady činili Kč 322 285,-. Již v roce 2006 byla zakoupena krytina v částce
Kč 88 987,-.
V neděli 27. 5. byly posvěceny nové obrazy farářem Jerzy Walczakem, které
byly zakoupeny při příležitosti opravy Boží muky – nová střecha, omítky a nátěr
omítek. Celkové náklady na opravu činili Kč 18 000,-.

Školství a kultura
Stalo se již tradicí, že začátkem ledna vyšli do ulic koledníci, aby přinášeli
lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Tak se stalo i 6.1., kdy bylo vybráno
Kč. 26 352,-.
7.1. se v naší obci uskutečnilo 3. kolo mariášnické ligy „Za Moravú“. Turnaje
se zúčastnilo 33 hráčů z okolních vesnic. Nejlepší z domácích hráčů byl Vratislav
Knap, který se umístil na 15. místě.
10.2. pořádala „Mistřická chasa“ v Javorovci U Kameňa dětský maškarní bál.
Dětí se sešlo hodně a chasa pro ně přichystala spoustu her, do nichž zapojili i rodiče.
Tancovalo se a na závěr proběhlo vyhodnocení masek.
17.2. ve 14:00 hod zahájila „Mistřická chasa“ za doprovodu Staroměstské
kapely fašankovou obchůzku od OÚ. Počasí přálo, hudba hrála a víno zahřívalo. Lidé
vycházeli z domů a dávali špek na šavle a vajíčka do košíku. Masek bylo hodně,
nechyběl ani kůň či medvěd, hasič, voják i doktor, řezník a samozřejmě také
pohádkové bytosti jako čarodějnice, strašidlo, vodník či bílá paní. Celou obchůzku
panovala dobrá nálada, která nevymizela ani večer při pochovávání basy a následné
fašankové zábavě.
22.2. byl uspořádán v hospodě U Knotů již 4. košt slivovice, kdy ke stolu
zasedlo 24 koštéřů, aby zhodnotili u koho byla ta nejlepší. Předchozí rok byl velmi
dobrý jak na úrodu, tak i na kvalitu trnek a durancií. Všechny vzorky byly výborné
kvality a jen velmi těžko se rozhodovalo, která je opravdu ta nejlepší. Tento ročník
vyhrál Pavel Sklenář.
Sdružení rodičů a přátel školy při Základní a Mateřské škole v Mistřicích
pořádalo 24.2. tradiční rodičovský ples v pohostinství U Knotů. Začátek byl v 19:30
hod, vstupné stálo Kč 40,-. Účast bylo oproti minulému roku hojnější.
28.4. se ujal ročník 1989 za pomoci rodičů a spoluobčanů tradičního stavění
máje. Počasí oproti loňskému roku přálo. Nazdobený vršek májky se nesl od Terezy
Abrhámové za doprovodu Staroměstské kapely. Jako každoročně byl máj postaven
pomocí silných chlapských rukou a ne pomocí techniky, jako tomu bylo jinde.
30.4. se konalo na školní zahradě v Javorovci pálení čarodějnic. Pro děti byly
připraveny hry, hádanky atd. a samozřejmě nechybělo vyhlášení nejlepší
čarodějnice. V průběhu akce se opékaly špekáčky a při setmění se zapálila hranice
s čarodějnicí.
13. a 14. října se konaly tradiční Slovácké hody s právem. Za starší stárky
byly Zdeněk Trčka a historicky první cizokrajnou stárkou na Slovácku se stala
ukrajinská Mistřičanka Maryna Havrylyková z Javorovce. Za mladší stárky šli
Veronika Šimonová a Zdeněk Bilavčík. V sobotu se konalo ve 12:30 požehnání práv
v kapli, poté byl odchod pro stárky a povolení hodové zábavy starostou obce. Byl
krásný sluneční den, chasa byla veselá, do průvodu se zapojili i ti mladší a nejmenší.
Od 20:00 začala hodová zábava s dechovou kapelou Sadovanka v hospodě U
Knotů.

V neděli byla mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice a poté následovala
obchůzka po dědině.
Již tradiční rozsvícení vánočního stromu se konalo v neděli 9.12. v 15:30 na
návsi. Mimo vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ zahrál také věžní a fanfárový kvintet
MINARET z Topolné. Nechyběli ani zabijačkové speciality, svařené víno a krásný
ohňostroj.
Každým rokem se počet čtenářů místní knihovny mírně zvýšil. I v roce 2007
byly zakoupeny z příspěvku OÚ nové knihy. Byl dvakrát přivezen výměnný fond
z Knihovny BBB. Největší zájem ze strany návštěvnic byl hlavně o romány současné
i historické. Ze strany návštěvníků byl zájem o knihy s tématem válečné literatury a
naučné knihy. Ze strany mládeže byl zájem o dívčí romány a také o knihy pro tzv.
začínající čtenáře tj. čtení pro 1. a 2. třídu. Knihovnu také navštívili zájemci o internet,
kteří si přišli vypracovat popřípadě vytisknout různé referáty, látky k učivu či vyhledat
možnosti dalšího studia. Ti mladší využili PC také ke hraní nebo k dopisování si
s kamarády.
I další školní rok proběhl v MŠ zdárně, byl plný zážitků a různých akcí, kdy se
něco naplánovalo, promyslelo a pak i uskutečnilo za pomoci rodičů a celého kolektivu
zaměstnanců MŠ. A výlet neodmyslitelně patřil k jedné z akcí. Nebylo a není lehké
vybrat to správné místo, nachystat program a hlavně vše stihnout během 6-7 hodin.
Cíl byl dán: protáhnout tělo pro zdraví a něco vidět pro rozšíření dětského obzoru. A
tak následoval výšlap z Buchlovic na hrad Buchlov. Děti cestu skvěle zvládli a po
prohlídce hradu odjely téměř všechny děti s mečem domů. Jedno horké páteční
odpoledne prošli děti pohádkovou cestou až do království vodníka Kačáka. Další
krásná a každoroční akce byla drakiáda a kdyby nikde nefoukalo, u Boží muky byla
vždy záruka větrného pohonu, ať už kupovaných či doma vyrobených krásných
nových draků. Děti se také dočkali krásných nových botníčků a v umývárně nových
skříněk od pana Tománka z Javorovce.
Každý rok přišli do ZŠ nový prvňáčci, kteří společně s těmi staršími naplnili
školu křikem, smíchem, zpěvem a jinými zvuky zejména o přestávkách. Po mnoha
letech přešla škola v roce 2007 na pětitřídní organizaci vyučování. Současně se
tento rok stal rokem, kdy škola poprvé uplatnila při výchově a vzdělávání vlastní
školní vzdělávací program. Je to program, kde konečné výstupy škol se shodují,
avšak škole dává spoustu volnosti v mnoha směrech. Jak v určení počtu hodin
v jednotlivých ročnících, náplni učiva, tak i využití dispontabilních tedy volných hodin
se kterými může škola nakládat jak uzná za vhodné. Teprve za pět let však bude
moci škola alespoň částečně bilancovat, jak se práce zdařila ve všech třídách
v následných ročnících. Škola také zařadila do nového programu výuku informatiky
od 2. po 5. ročník. Ve škole probíhali pro děti kroužky: práce na PC, sportovní,
taneční, výuka hry na flétnu, výuka jazyka ruského. Pro děti s poruchami učení či
zdravotními probíhala integrovaná výuka s pomocí dvou specialistek v oblasti
speciální psychologie. V dubnu proběhl závod smíšených dvojic – dospělý + dítě,
Medvědí stezka, v květnu tradiční atletický čtyřboj, proběhl sběr starého papíru a
veselá olympiáda v netradičních disciplínách.

Sport a zábava
Již několik let se stala součástí dění v Mistřicích hasičská soutěž. V roce 2007
se konal již XVIII. Ročník soutěže v požárním útoku „O putovní pohár starosty obce
Mistřice“. V neděli 20.7. se soutěže zúčastnilo 20 družstev mužů a 4 družstva žen.
Družstvo A obsadilo 13. místo s časem 22,79 s, družstvo B obsadilo 7. místo
s časem 19,01 s a družstvo žen obsadilo 3. místo s časem 21,28.
Po roční odmlce a pod novým vedením Marty Kalužové, Víta a Martiny
Podivínských se vytvořil nový kolektiv z bývalých i nových členů mladých hasičů.
I. mužstvo TJ Sokol Mistřice vstoupilo do soutěže s cílem nemít problémy se
sestupem, ale také potrápit mužstva soupeřů s postupem. 20 bodů získalo mužstvo
na podzim a do jarních bojů vstoupilo na 6. místě. Hráči se zúčastnili kvalitního
zimního turnaje v Napajedlích. Trenér musel udělat změny v sestavě, která byla
velmi ovlivněna pracovními povinnostmi hráčů, tj. zaměstnání v Barum Continental,
Fatra Napajedla či hasiči. Z toho také vyplynula nízká účast hráčů na trénincích. Na
výsledcích mužstva se podíleli tito hráči: brankáři – T. Garba, O. Matoušek. Obrana –
M. Mikoška, T. Blaha, P. Vaněk, M. Surový, M. Huňka, T. Polášek, R. Vyoral, M.
Haša, L. Stašek. Záloha – P. Vyoral, P. Kašný, Z. Trčka, V. Ondroušek, M.
Ondroušek, J. Vašek, M. Bilavčík, J. Janečka, V. Lapčík, P. Jánoš, P. Tománek. Útok
– P. Sklenář, P. Sedláček, I. Engler, D. Vyorálek, P. Nesázal, M. Horňák. Realizační
tým – P. Sklenář, L. Garba, J. Jánoš, M. Malina, P. Belant, F. Šuranský, I. Špičáková,
M. Horňáková, M. Sklenářová, J. Blaha, L. Sklenářová. Trenér – J. Vašek. Asistenti –
S. Vyorálek a V. Ondroušek.
Období od listopadu do března bylo vždy nazýváno myslivci dobou nouze.
Myslivci se vždy postarali v tuto dobu o potravu lesní zvěře. Krmelce navštívili
alespoň 1x týdně. Důležité bylo, aby v nich měla zvěř dostatek kvalitního sena a
jadrných krmiv. Zajíci byli přikrmováni jen pokud je větší zima a vysoká vrstva sněhu.
Pro bažanty a koroptve bylo nutné připravit zásypy krmení. Zvěři byli také pravidelně
podávány léčiva, která snížila výskyt organismů parazitujících na lesní zvěři a
možnost různých onemocnění. I v roce 2007 myslivci uspořádali ve spolupráci se
SRPŠ při ZŠ a MŠ Mistřice vycházku s dětmi do přírody. Také byla myslivecká
slavnost a tou je na podzim každoroční hon na drobnou zvěř – bažanty a zajíce. Dále
na srnčí, černou a daňčí zvěř. Myslivci také vypustili, jako již několik let, dnes už
vzácnou koroptev polní v počtu50 ks, která se od roku 1971 neloví.

Různé
•
•

5.12. byl slavnostně uveden do provozu první babybox ve Zlínském kraji, a to
v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, kde byl umístěn.
4.12. se konala stávka učitelů a zaměstnanců škol. Zavřeny byly hlavně školy
střední a základní. Hlavní důvod byly nízké platy učitelů.

Jak se liší průměrná mzda od průměrné mzdy učitelů:
ROK

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
•

průměr

Učitelé

10 802
11 501
12 797
13 614
14 793
15 866
16 917
18 041
18 992
20 207
20 943

11 632
12 209
13 736
13 612
15 348
16 701
18 650
19 987
21 296
22 582
23 016

20. – 21.12. přestali po 700 letech hlídat policisté hranici státu. ČR vstoupila
do schengenského prostoru, kam se řadí včetně ČR již 24 zemí.

Zajímavosti z historie
V kronice obce Mistřice není o místu zvaném Hrubý bor žádná zmínka, a
protože toto místo zajímá nejen místní občany, ale i občany ze sousedství a jiné,
podařilo se mi najít v kronice obce Bílovice tuto historickou událost týkající se právě
Hrubého boru.
Vichřice
Dne 11. července 1968 se ve dvě hodiny odpoledne přehnala nad obcí
vichřice, jejíž rychlost dosahovala 130 km/h. Zprvu drobný déšť se změnil v liják a
vzápětí vypukla prudká průtrž mračen se silným větrem. Vše se událo velice rychle a
řádění živlu trvalo pouhých 10 minut. I během tak krátké doby napáchala vichřice
značné škody. Kromě poničených oken a střech domů se její obětí stal Hrubý bor,
památný strom nacházející se na bílovicko – mistřické hranici u cesty směrem do
Hradčovic. Obrovská borovice, jež vévodila obzoru nad Bílovicemi, přišla o svoji
korunu a zbyl z ní jen kmen s jedinou vodorovnou větví, připomínající svým tvarem
šibenici. Větev časem ohrožovala kolem jdoucí turisty, a tak byla koncem
osmdesátých let pracovníky zemědělského družstva stržena. Dnes už jen mohutný
kmen připomíná dávnou slávu Hrubého boru, opředeného řadou pověstí, které se
vztahují k bitvě mezi českými a uherskými vojsky v roce 1469. Spolu s Hrubým
borem byly vichřicí poničeny právě montované sloupy vysokého napětí, které byly
ohnuty téměř do pravého úhlu. V Mistřicích smetla vichřice v areálu zemědělského
družstva ocelovou kůlnu a poškodila střechy některých domů. Odhadnutá výše škod
v celém kraji dosáhla 130 milionů.

Závěr
Rok 2007 se nesl opět v duchu dokončení práce na hlavní komunikaci,
dobudování chodníků, zasetí trávy, budování dětských prolézaček, sanace svahu u
hlavní komunikace, oprava komunikace v Javorovci a samozřejmě plánu na rok
příští jako je výměna oken na MŠ, zbudování víceúčelového hřiště v MŠ, vybudování
nového sběrného dvora aj. Na většinu akcí se musí žádat dotace, bez kterých by
obec nebyla schopna nic zbudovat a je toho hodně, co je třeba udělat, snad se
podaří většinu plánu splnit.

