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2. kapitola : Přehled událostí roku 2007 

leden 

1. leden - Nový rok připadl na pondělí, tento den je také státním svátkem, slaví se Den 
obnovy samostatného českého státu 
10. ledna si v budově DPS otevřela kadeřnictví Lucie Oborná 
13. ledna pořádalo myslivecké sdružení Hubert v  téměř opravené sokolovně 
Myslivecký ples  
20. ledna proběhla členská schůze KČT  

24. ledna byl poprvé použitý 
nový zametací stroj na 
odklízení sněhu z chodníků 
na hlavních trasách 

 
koncem ledna otevřel pan Obruča na Náměstí č. p. 37 nový second hand 
26. ledna měli chovatelé výroční schůzi, která se konala v občerstvení u paní Koláčkové 
na Nádražní ulici 

 

únor 

1. února se v místní ZŠ konal zápis dětí do první třídy. Žáci spolu s učiteli vyrobili 
kulisy, které na jedno odpoledne proměnily celou starou budovu školy, kde se zápis 
konal, na malé safari. Žáci, kteří dětem při zápisu asistovali, měli černé oblečení a 
sukýnky z lýka, černoušci jako živí, radost pohledět! 

17. února se konal 
turnaj smíšených 
družstev 
„Memoriál Pepy 
Albrechta“ 
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17. února se slavil tradiční masopust a členové SDH v Morkovicích vodili medvěda. 

  
slížanští při vodění medvěda vodění medvěda v Morkovicích 

24. února dopoledne slížanská mládež „vodila medvěda“ 
24. února odpoledne se mohli děti v sokolovně vyřádit při dětském karnevalu, který 
pořádali sokoli, večer se konal karneval pro dospělé 
v termínu od 26. února do 2. března měly děti jarní prázdniny 

březen 

1. března firma Mongast prováděla odpočet plynoměrů 
3. března se v sokolovně konala valná hromada členů TJ Sokol 
5. března začali zaměstnanci VAK Kroměříž zapisovat stav vody 
8. března uspořádala ZO KSČM v zasedací místnosti MěÚ setkání při příležitosti svátku 
žen - MDŽ, toto setkání krásně oživilo vystoupení osmi dětí z mateřské školky 
10. března pořádal FC Morkovice ve Sportbaru na hřišti valnou hromadu 
12. března je významný den – Den přístupu České republiky k NATO 
31. března provedla firma Biopas Kroměříž sběr drobného i nadměrného nebezpečného 
odpadu 
31. března pořádá SDH Morkovice sběr železného odpadu 
31. března pořádal Kulečníkový klub TJ Sokol turnaj v karambolovém kulečníku pro 
nikdy neregistrované hráče 

duben 

2. dubna proběhlo na území celého okresu Kroměříž letecké kladení návnad k orální 
vakcinaci lišek 
5. dubna se v budově MěÚ Morkovice konalo zasedání městského zastupitelstva č.4 

8. dubna, na Boží 
hod velikonoční, se 
v sokolovně poprvé 
představil soubor 
morkovských 
divadelních 
ochotníků. 
Nastudovali 
hudební komedii na 
motivy 
Aristofanovy 
Lysistraty 
s názvem 
„Nejkrásnější 
válka“. Představení 
mělo začátek 
v 18

00
 hodin, bylo 

vyprodáno a mělo 
velký úspěch. 

 

 
Anna Brázdilová,I rena. Coufalíková ,Jana Dostálová, Eva Seemanová, 

Markéta Navrátilová, Kristýna Jašková, Milada. Nováková, Tomáš Kříčka 

9. dubna st. svátek Velikonoční pondělí 
11. – 12. dubna proběhne zápis dětí do MŠ Morkovice 
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11. – 20. dubna zapisovali pracovníci firmy EON stavy elektřiny 
11. dubna zemřela v nedožitých 99-ti letech nejstarší občanka Morkovic - Slížan paní 
Alžběta Molčíková 
od 16. dubna do 18. května probíhal zápis dětí do ZUŠ Morkovice 
15. dubna byla pro velký zájem znovu uvedena hra Nejkrásnější válka 
21. dubna pořádal MěÚ Morkovice zájezd na muzikál Šumař na střeše do Olomouce 
26. dubna proběhla v Morkovicích na parkovišti u zámku povinná vakcinace psů proti 
vzteklině, 27. dubna totéž ve Slížanech na točně 
28. dubna pořádali slížaňáci v Hliníku „Stavění máje“ 
30. dubna se uskutečnilo kladení věnců k pomníku padlých v Morkovicích i ve 
Slížanech 
30. dubna pozvala TJ Sokol své příznivce na stavění máje do sokolské zahrady 

  
stavba máje v sokolské zahradě máj ve slížanském Hliníku 

květen 

1. května st. sv. - Svátek práce, MO KSČM pořádala oslavu tohoto dne v 9
30 

hod ve 
Skanzenu ve Slížanech 
8. května st. sv. Den vítězství nad fašismem 
12. května v 15 

00 
v sokolovně uvedla opavská umělecká agentura Aleny Bastlové 

hudebně zábavný pořad s názvem „Láska brány otevírá“ 
13. května bylo v 17 

00
hod v Sokolském domě v Kroměříži odehráno představení 

morkovských ochotníků „Nejkrásnější válka“ 
17. května pozval Výbor pro místní část Slížany občany na veřejné jednání do slížanské 
knihovny. Za přítomnosti starosty města byl projednáván návrh projektu rekonstrukce 
komunikace přes Slížany. 
21. května zahájila paní Tesařová T. na ulici Nová č. p.679 provoz solária, nehtové 
modeláže, pedikúry, manikúry a kosmetiky 
23. května zahájili Jandovi prodej točené zmrzliny v bývalém elektru D + J 
Vysloužilovi na Náměstí 
25. května vystoupil v areálu dětského hřiště řecký zpěvák žijící v ČR Statis Prusalis, na 
tomto koncertu zazněly řecké romantické písně o mořích a mořských dálavách. 
27. května ve 14 

30 
pořádalo Město Morkovice – Slížany v Sokolovně posezení při 

vyprávění a promítání diapozitivů o exotických zemích ( oblast Karibského moře ), tyto 
země navštívil se svou kapelou při cestách zámořských výletních lodích ing. J. Derka. 

červen 

2. června proběhl v dopoledních hodinách sběr drobného i nadměrného nebezpečného 
odpadu firmou Biopas 
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2. června od 13
00

 hod pořádalo na fotbalovém hřišti Město Morkovice – Slížany, FC 
Morkovice a Sokol Morkovice Dětský den s ukázkami rádiem řízených modelů. 
Účastníci zhlédli ukázky mistrovské pilotáže modelů, letadel a vrtulníků, souboje 
kombatů, špičkovou 3D akrobacii a vystoupení modelářského kroužku při ZŠ. Byl to 
opravdový zážitek, jen počasí trošku pozlobilo. Čtvrt hodinku před začátkem se spustil 
z mraků menší lijáček, vypadalo to opravdu špatně, ale najednou kolem 13 

00 
přestalo. 

Po celou dobu nádherného představení bylo zataženo, takže nikdo nemusel mhouřit oči 
před sluncem. Hlavním komentátorem byl pan Filipi a atmosféru perfektně dokreslovala 
hudba skupiny Turbo. Při soubojích, kdy každý ze tří modelů táhl za sebou dlouhou 
vlající pentličku a ostatní se mu ji pokoušeli křídly useknout, dodávala hudba chvílemi 
pocit, že sedíte v kině a sledujete opravdový film. Třešničkou na závěr bylo představení 
krásného, fotoaparátem vybaveného modelu vrtulníku, který je využíván i Českou 
televizí. Deštěm všechno začalo a deštěm to i skončilo, vrtulník přistál a zpozvolna se 
spustil další déšť. Všechny modely, do té doby vystavené na hřišti k prohlížení, byly v 
mžiku složeny v autech. Tato akce si zaslouží příští rok opakování. 

  
model vrtulníku s fotoaparátem naši mladí modeláři  

2. června od 15 
00 

pořádal TJ Sokol „Kácení máje“ v sokolské zahradě 
8. června bylo ve 12 

00 
otevřeno koupaliště, teplota vody 22ºC 

22. června ve 13
00 

uspořádal ČSCH Morkovice a Prasklice Přehlídku drobného 
zvířectva 
22. června odpoledne pořádal FC – Slížany Hliník Hodovou zábavu, k tanci i poslechu 
hrála kapela Vesničané 

23. června ve 14
 00 

pořádal MěÚ 
Morkovice – Slížany „Hodové 
odpoledne“ na dětském hřišti (letní 
kino). Vystoupily zde děti ze ZŠ a 
ZUŠ Morkovice, taneční skupina 
z Ivanovic na Hané aj.. K tanci a 
poslechu hrála skupina Dorado a od 
18 

00
 Zdounečanka. 

 

červenec 

5. července – státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
6. července – státní svátek Den upálení mistra Jana Husa 
21. července se konal 9. ročník tradičního závodu „Morkovské chlap“. Tento devátý 
ročník lidového triatlonu překonal počtem startujících (152) loňský rekord o jednoho 
závodníka. Z místních startujících borců se opět nejlépe umístil Tomáš Horák. 
Náročnou trať zvládl i jedenáctiletý Dominik Síleš. 
V tomto měsíci byla pro nečinnost zrušena kulturní komise při MěÚ Morkovice 
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srpen 

Sbor dobrovolných hasičů v Morkovicích oslavil své 120. výročí založení. 
V pátek 3. srpna se v 19

00
 konala Slavnostní schůze v Hasičské zbrojnici. 

Na neděli 5. srpna byl připraven následující program : v době od 9 – 12 hod byl na 
hasičské zbrojnici Den otevřených dveří, na nádvoří si návštěvníci mohli prohlédnout 
hasičská auta různých značek a typů. V 9

15
 byla v místním kostele sloužena Mše sv. za 

zemřelé členy a proběhlo žehnání praporu hasičského sboru. Poté následoval průvod a 
položení věnce na hřbitově, okolo 12

30
 začalo vítání sborů před hasičskou zbrojnicí a po 

13 hodině se vydal slavnostní průvod městem, tento byl zakončen námětovým cvičením 
s ukázkou techniky v okolí Sýpky (fingovaný požár Sýpky, vyproštění osoby z auta 
pomocí kleští atd. a mladí hasiči měli za úkol uhasit hořící maketu domu). Po těchto 
ukázkách se zástup přesunul do areálu dětského hřiště a zde pokračoval samotný 
Hasičský výlet, k poslechu i tanci zde hrála dechová hudba Vlčnovjanka a skupina 
Dorado. 

 
padákový kluzák, ze kterého byla nafocena série leteckých snímků města 

 
10. – 12. srpna pořádal ČSSCH Morkovice ve svém areálu Výstavu drobného zvířectva. 
Kvůli přísnému zákazu vystavovat ptactvo (nebezpečí ptačí chřipky) se tato výstava 
musela obejít bez jediného opeřence. V klecích nachystaných pro holuby proto trůnili 
králíci, dále zde byli ovce, kozel a nutrie. 

 
hlavní pořadatel p. Radim Klímek s dcerou 
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11. srpna se v Hliníku ve Slížanech konal Memoriál Jirky Navrátila 
v srpnu se konal osmý ročník „Morkomana“, tento závod absolvovalo 61 mužů a 7 žen, 
nejmladší účastnicí se stala 13letá E. Mencová 
25. srpna proběhl v Morkovicích - Slížanech sběr nebezpečného odpadu 

září 

3. září v pondělí začal školní rok 2007-2008 
od 3. září se také v Morkovicích – Slížanech začal zapisovat stav vody 
začátkem září byla na radnici uspořádána sbírka obnošených šatů 
13. září pořádal ČSSCH Morkovice ve svém areálu tradiční Trh plemenných kozlíků. 
15. září pořádala Základní škola, TJ Sokol a Město Morkovice - Slížany 15. ročník 
mezinárodní humanitární akce - Běhů Terryho Foxe, akce navazuje na tradici, která se 
zrodila v Kanadě před více než 25 lety, kdy se mladý Terry Fox zasažený rakovinou 
vydal na svůj maratón naděje a uspořádal sbírku na podporu onkologického výzkumu. 
Výtěžek z tohoto běhu je v ČR rozdělen mezi česká a moravská výzkumná pracoviště. 
Morkovští běžci přispěli do této sbírky částkou 9 847,-Kč. 
28. září – státní svátek Den české státnosti 

říjen 

2.října pořádalo Město Morkovice – Slížany zájezd do Kroměříže na koncert Marie 
Rottrové 
v půli měsíce bylo rozneseno třetí číslo jedenáctého ročníku ZPRAVODAJE 
25. října uspořádal Cafe sport bar na hřišti Diktát pro veřejnost. Tato prověrka znalosti 
rodného jazyka byla anonymní. 
26. - 28. října se ve slížanské knihovně konala výstava na téma: Historie Slížan, výstava 
zaznamenala velký ohlas 
28. října – státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, v tento den 
také končí v 03.00 letní čas 

listopad 

3. listopadu proběhl v Morkovicích sběr nebezpečného odpadu 
3. a 4. listopadu byly pro velký ohlas ještě jednou vystaveny historické fotografie Slížan 
11. listopadu – Den válečných veteránů 
17. listopadu – státní svátek Den boje za svobodu a demokracii 

prosinec 

2. prosince se 
na Náměstí po 
šestnácté 
hodině rozsvítil 
vánoční strom, 
ozdobený 
novými, 
modrými 
žárovičkami. 
Společně s ním 
se rozzářily 
vločky a 
svícny, 
připevněné na 
sloupech 
veřejného 
osvětlení. 

 
v prosinci vyšlo 4.číslo Zpravodaje 



7 

22. prosince pořádal Mikroregion Morkovsko 3. ročník halového turnaje v malé kopané, 
zúčastnilo se ho 8 týmů 

 
tým z našeho města obsadil druhé místo 

ležící: Bronislav Derka, 1.ř.: Jaroslav Kocourek, Vladimír Blaško, Dušan Jablunka 

stojící: Zdeněk Lysko, Sanislav. Foltýn ml., Jiří Navrátil, Sanislav. Foltýn, Petr Foltýn 

22. prosince pořádalo město odpoledne u cimbálu, pro seniory a milovníky cimbálu, 
vystoupily dětí 4.tř.ZŠ Morkovice, hrála cimbálovka „Růža“ z Vnorov 

 
vystoupení žáků ZŠ 

29. prosince byla v sokolovně v 18 
00 

uvedena premiéra francouzské komedie „Na 
správné adrese“, kterou nastudoval spolek morkovských divadelních ochotníků 
30. prosince pořádali PS Cantus, farní úřad a MěÚ Morkovice Vánoční koncert 
v kostele sv, J. Křtitele 
31. prosince se místní Klub českých turistů rozloučil s tímto rokem tradičním výstupem 
na Kleštěnec, popularita tohoto výstupu každým rokem stoupá, dokazuje to rok od roku 
se zvyšující zájem neturistické veřejnosti 


