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6.kapitola: Společenské a zájmové organizace a jejich činnost 
v roce 2007 
Kapitola má tyto části: 
a)-politické strany v Morkovicích-Slížanech tzn. Základní organizace KDU-ČSL, KSČM, 
ODS 
b)-hasičské organizace: HZS Zlínského kraje odbor Kroměříž stanice Morkovice a SDH 
Morkovice 
c)-sportovní organizace: TJ Sokol Morkovice, KČT, Bike Club, FC Morkovice, Tenisový 
klub 
d)-ostatní zájmové organizace: MO ČSZ, ČSCHZ, ČSV, MS Hubert, Český svaz filatelistů 

a) politické strany 

Základní organizace KDU-ČSL 

 
MO KDU – ČSL měla v roce 2007 21 členů, z toho 10 žen a 11 mužů. V průběhu roku 
přistoupil 1 člen a 1 členka zemřela. Průměrný věk členské základny byl 65,57 roků. 
Dne 6. září se v Kroměříži konala okresní nominační konference KDU – ČSL na které byli 
zvoleni kandidáti do Krajského zastupitelstva. Bratr ing. Bleša Jan je na 4. místě okresní 
kandidátky. V městském zastupitelstvu má tato strana 2 mandáty. 
 

Základní organizace KSČM 

MO KSČM Morkovice měla v roce 2007 67 členů, z toho 44 mužů a 23 žen. V průběhu 
roku zemřelo 7 členů. (Ludvík Mazur, Miroslav Šebestík, Jiří Rachtava, Emil Gloza, 
Ladislav Churý, Rostislav Klech, Vratislav Pecháček). Organizace pracovala pod vedením 
výboru, jehož předsedou je Petr Pátík. Výbor se schází 1x až 2x měsíčně, podle aktuální 
situace a potřeby. Členské schůze jsou 2x ročně. 
Akce v roce 2007 : 
- oslava MDŽ 
- tradiční oslava 1. máje za účasti asi 100 lidí 
- koncert řeckého zpěváka Statise Prusalise v areálu dětského parku za účasti 120 lidí 
- návštěva členů před Vánocemi a předání dárků 
- návštěva 14 členů při životních jubileích 
- účast členů na akcích pořádaných OV KSČM 
O informovanost se strana v Morkovicích stará pomocí nástěnky, umístěné na náměstí. 
 

ODS 

Občanská demokratická strana má v Morkovicích-Slížanech celkem 5 členů. Schůze se 
konají 1x za čtvrt roku a organizace plní úkoly, které jí zadá oblastní rada. 
 

b) hasiči 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje odbor Kroměříž, stanice Morkovice 

Sbor má stále 9 profesionálních hasičů. Hlavní činností stanice je represivní zásahová 
činnost. Výjezdů měli celkem 85, jedno technické cvičení a zasahovali při: 
 
požáru 18x dopravní nehodě 16x 
likvidaci obtížného hmyzu 5x technické pomoci 33x 
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zásah při požáru stolařství J. Bajera na ul. Olejna 29.12.2007 – zasahuje Martin Procházka 

Technickou pomocí se rozumí např. otevření dveří, čerpání vody při záplavách, odstranění 
spadlých stromů, únik nebezpečných látek ( nafty, mazutu, oleje…), i např. snesení 
pacienta, aj.. 

 
v prosinci obdrželi profesionální hasiči nové vozidlo 
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Sbor dobrovolných hasičů Morkovice 

Uplynulý rok byl pro všechny velmi významným, jelikož se slavilo 120 let od založení 
hasičského sboru v Morkovicích. Přípravě a uskutečnění oslav bylo věnováno veškeré úsilí 
i činnost, jak výboru, tak i všech ostatních členů. 
Členská základna čítá 51 řádných členů, z toho je 47 mužů a 4 ženy. V kolektivu mladých 
hasičů pracuje 22 dětí. Výbor sboru pracuje od voleb v roce 2005 stále ve stejném složení. 
Jeho zástupci se zúčastnili 4 okrskových schůzí a 8x se sešli na schůzích, na nichž bylo 
hlavním tématem organizační zajištění především oslav, ale i tradiční činnosti sboru. 
V rámci OSH to byla účast na shromáždění starostů 11.11.2007 v Holešově. V klubu 
zasloužilých hasičů aktivně působí br.Hanák Vl., Vašina Jos., Krejčí Lad.. Také 
rozhodcovská práce bratrů Vašiny a Gramlici na soutěžích a memoriálech zaslouží 
poděkování. Bratr Gremlica byl poslední okrskovou schůzí navržen do klubu zasloužilých 
hasičů. 
 

Dne 13.11.2007 absolvovalo 6 vybraných 
členů zásahové jednotky náročný výcvik 
s dýchacími přístroji ve zkušebním 
polygonu na učilišti PO MV ve Frýdku 
Místku. Výcvik byl proveden v plném 
zásahovém ustrojení při teplotě okolí 
28ºC, viditelnosti 0,5m a délce polygonu 
106m. 

 
 
V rámci okrsku uspořádal SDH 22.9. v okolí Morkovic soutěž mladých hasičů v závodu 
požární všestrannosti. Nejčastější činností 16-ti členů ZJPO, jejímž zřizovatelem je Město, 
byla v průběhu tohoto roku odborná příprava a výcvik. Soutěžní družstvo se zúčastnilo 
pouze okrskového kola v PS ve Vlčích Dolech. Odborná školení proběhla 2x 
v Morkovicích, v Holešově a 2x v Kroměříži. Represivní činnost : zásahová jednotka 
SDH vyjížděla 11x. 
 
Kulturní činnost SDH 
-17. února na ostatky pořádá SDH každoročně vodění medvěda 
-31. března též tradiční sběr starého železa 
-30.dubna a 31. května stavěli a káceli na dvoře PZ máj 
-podíleli se na zabezpečení hodové zábavy, která se konala 23. června 2007 
-navštívili okolní hasičské výlety, v Tetěticích se slavilo 100 let a ve Vlčích Dolech 60 let 
založení SDH 
-15. září uspořádali sportovní odpoledne pro členy zásahové jednotky 
-28. září to byl zájezd pro členy a rodinné příslušníky do Hasičského muzea v Přibyslavi 
 
Oslava 120 výročí založení SDH v Morkovicích 
Samotné oslavy byly zahájeny valnou hromadou konanou v pátek 3. 8. 2007. Celý sobotní 
den byl věnován přípravám na dětském hřišti, bývalém letním kinu. Pro veřejnost byly 
oslavy zahájeny v neděli 5. 8. mší svatou za zemřelé členy, zakončenou žehnáním praporu, 
jenž byl nechán vyšit na tuto počest. Po jejím ukončení byl slavnostně položen věnec na 
hřbitově. V průběhu dopoledních hodin probíhala současně i výstava hasičské techniky na 
požární zbrojnici, kterou pomohli zajistit svou účastí a technikou příslušníci HZS PS 
Kroměříž a členové SDH z KM. V odpoledních hodinách proběhl slavnostní průvod 
městem za doprovodu dechové hudby Vlčnovjanka a mladých mažoretek z Kojetína. 
Následovalo námětové cvičení zakončené výletem v areálu dětského hřiště, kterého se 
zúčastnily všechny okolní sbory a téměř 700 příznivců z řad občanů. K tanci a poslechu 
hrála dech. hudba Vlčnovjanka a skupina Dorado, nesmíme opomenou vystoupení žáků ZŠ 
pod vedením p.uč. Tesařové. Tato akce se i díky velmi pěknému počasí opravdu vydařila. 
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předávání ocenění br. Gremlicovi a Procházkovi žehnání praporu 

  
průvod městem  ukázka vyprošťování z auta 

  
přehlídka techniky hasičský výlet 

 
Údržba majetku a vybavení 
Pravidelnou běžnou údržbu vozidel CAS 25 a A31 zabezpečují členi SDH, odborné opravy 
provádějí v ČSAD KM. Vozidlo CAS 25 již dosluhuje ( v provozu od roku 1982 ), proto 
město podalo žádost na KÚ o dotaci na případnou repasi této cisterny. Žádost byla ale po 
dohodě města, SDH a HZS stažena s tím, že bude sboru převedena CAS 32 T 815 od HZS. 
Předpokládaný převod se uskuteční na přelomu měsíce ledna – února 2008. 
 
Kolektiv mladých hasičů 
Tento kolektiv má celkem 16 členů, z nichž je 9 mladších a 7 starších žáků, a 8 dorostenců. 
Mladí hasiči se zúčastnili celkem deseti soutěží. 
- zimní branný závod v Trávníku 
- zdravovědnická soutěž v Bezměrově 
- soutěž ve štafetě požárních dvojic a PÚ v Bílanech 
- jarní kolo okresní soutěže hry Plamen v Prusinovicích 
- okrskové kolo hry Plamen ve Vlčích Dolech 
- soutěž v požárním útoku ve Zdislavicích 
- 22. 9. 2007 pořádal sbor závod požárnické všestrannosti pro mladé hasiče 

z Morkovského okrsku 
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- podzimní kolo hry Plamen v Uhřicích 
- netradiční branný závod v Koryčanech 
- uzlování v Počenicích 

 

c) sportovní organizace 

TJ.Sokol Morkovice 

Kulturní a sportovní aktivity TJ.Sokol Morkovice v roce 2007. 

-31. března pořádal 
Kulečníkový klub 
turnaj 
v karambolovém 
kulečníku pro nikdy 
neregistrované hráče 

 
 

-8. dubna, na Boží 
hod velikonoční, se 
v sokolovně poprvé 
představil soubor 
morkovských 
divadelních 
ochotníků. 
Nastudovali hudební 
komedii na motivy 
hry „Lysistrata“ 
starořeckého autora 
Aristofana s názvem 
„Nejkrásnější válka“. 
Představení mělo 
začátek v 18

00
 a bylo 

vyprodáno. 

 
-15. dubna byla pro velký zájem znovu uvedena hra Nejkrásnější válka 
-30. dubna pozvala TJ Sokol své příznivce na stavění máje do sokolské zahrady 
-12. května v 15 

00 
v sokolovně uvedla opavská umělecká agentura Aleny Bastlové 

hudebně zábavný pořad s názvem „Láska brány otevírá“ 
-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 
-2. června se od 15 

00 
kácení máje“ v sokolské zahradě 

-29. prosince byla v Sokolovně v 18 
00 

uvedena premiéra francouzské komedie „Na 
správné adrese“, kterou nastudoval spolek morkovských divadelních ochotníků 
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Pravidelná cvičení: posilovna, aerobic, zdravotní tělocvik, nohejbal 
Pravidelné tréninky: stolní tenis A, B, C, dospělí žáci, šachy-dospělí, žáci, volejbal-ženy a 
žákyně, kulečníkový klub 
 

 
Petra Žáková, Kristýna Jašková, Anna Brázdilová, Irena Coufalíková 
Daniel Přecechtěl, Květoslav Indrych, Jiří Červenka, Tomáš Kříčka. 

Premiéra hry „Na správné adrese“ 

 
 
 
 
 
 
Morkovské chlap 2007 
Devátý ročník lidového triatlonu se konal 
21. 7. 2007 a překonal počtem startujících 
(152) loňský rekord o jednoho závodníka. 
Startujících bylo nahlášeno ještě více, ale 
někteří z předem přihlášených nakonec 
nedorazili. Profil byl nyní o něco 
náročnější než před rokem, kdy se muselo 
jet vinou oprav po trochu jiné trati. 
Náročnou trať zvládli i dva nejmladší - 
jedenáctiletí závodníci - z místních to byl 
Dominik Síleš. 
 
 
 
 

 
popisování závodníků startovními  čísly (P. Romanová) 
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Morkoman 2007 

  
ředitel závodu P. Mich a vítěz P. Vabroušek cyklistické depo 

 
V měsíci srpnu absolvovalo 61 mužů a 7 žen osmý ročník tohoto závodu, který se opět 
konal jako mistrovství Zlínského kraje v olympijském triatlonu. Nejmladší účastnicí se 
stala třináctiletá E. Mencová, celkovým vítězem pak reprezentant a účastník Havajského 
železného muže Petr Vabroušek. 
 
 
 
Pod TJ Sokol Morkovice fungují tyto oddíly : Šachový, Kulečníkový, Stolní tenis. 

 
stolní tenisté při vánočním turnaji 
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Klub českých turistů Morkovice-Slížany 

 
Klub čítal celkem 57 turistů, v tomto roce se sešli již 20. ledna na výroční schůzi v budově 
Městského úřadu. Zorganizovali za rok celkem 20 vycházek, 2 cyklovýlety, 1 výlet na 
běžkách, 13 členů se zúčastnilo Běhu Terryho Foxe a 21 turistů si užilo týdenní pobyt na 
Šumavě v Zelené Lhotě. Některý z výletů uvádím : 
Zkratka neč. znamená, že účastníci nejsou vedeni jako členi klubu. 
Název akce  datum počet 

účastníků 
délka trasy 

Vycházka do Švábenic 7.1. 12+2 neč. 20 km 
Vyjížďka na běžkách 27.1. 6 8 km 
Vycházka do Věžek 3.2. 12+5 neč.  
Holešov – Židovské památky 4.3. 6+2 neč. 10 km 
Vizovické vrchy – Janova Hora, Homole 24.3. 7 12 km 
Drahanskou vrchovinou 30.3. 7+3 neč. 17 km 
Hostýnské vrchy – Hostýn, Čerňava 21.4. 8+2 neč. 17 km 
Morkovské véšlap, 7, 16, 18, 27, 35 a 50 km 28. 4. 430  
Vycházka na Křéby 13.5. 7+3 neč. 15 km 
Hoštice – Heroltice – cyklovýlet 20.5. 9 30 km 
Pulčín –Hradisko 26.5. 8 20 km 
Vycházka do muzea – cyklovýlet do Švábenic 17.6. 6 20 km 
Týdenní pobyt na Šumavě v Zelené Hoře 30.6.-7.7. 21 119 km 
Prázdninový výlet k Hoře Sv. Klimenta 24.8. 11  
Vrcholy Moravskoslezských Beskyd 22.9. 8  
Karlova Studánka 6.10. asi 33 lidí 14 a 20 km 
Výlet na Brdo 28.10. 3 20 km 
Na Martina s dalekohledem okolo Morkovic 11.11. 7  
Muzeum pana Kozla – Osíčany 25.11. 10 14 km 
Předsilvestrovský výstup na Brdo 30.12. 15 35 km 
Silvestrovský výstup na Kleštěnec – sluníčko svítilo na sněhovou peřinu a vylákalo přes 
100 i více lidí, les byl celý překrásně ojíněn 
 

 
Silvestrovské setkání na Kleštěnci (čaj nalévá J. Jablunka) 
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FC Morkovice v soutěžním ročníku 2006-2007 

Tato sezóna skončila 16. června 2007 a fotbalistům FC Morkovice se nevydařila. Muži 
sestoupili z divize, dorostenci a žáci skončili předposlední a v soutěžích, které hráli se 
zachránili na poslední chvíli jen díky tomu, že sestupoval minimální počet družstev. 
V mužstvu mužů vedeném trenérem S. Kovářem došlo v zimní přestávce k odchodu pěti 
hráčů, za které se vzhledem k nedostatku finančních prostředků nepodařilo sehnat 
adekvátní náhradu. Navíc téměř celé jaro chyběli pro zranění dva klíčoví hráči. Mužstvo se 
většinu jara drželo mimo sestupových příček, ale nezvládlo závěr soutěže. V posledních 
šesti kolech nedokázalo zvítězit a nakonec skončilo na posledním šestnáctém místě. 
V průběhu jara byl na mimořádné Valné hromadě FC Morkovice zvolen novým 
prezidentem klubu ing. R. Novotný, do výboru byli zvoleni Z. Frkal, R. Sklář, Z. Barnet, P. 
Tesař, J. Bleša a M. Ševčíková. Funkci sekretáře klubu vykonával ing. J. Bleša, správce 
hřiště L. Zapletal, hospodářkou na tribuně byla J. Vymazalová. O zdraví hráčů se starala G. 
Vymazalová, u přípravek M. Ševčíková. 
Mládežnická mužstva se stále více potýkají s nedostatkem hráčů. Mužstva dorostenců hrála 
Krajský přebor. Pod vedením trenérů J. Janeckého, J. Pajgra a V. Outraty se tuto soutěž 
s vypětím všech sil podařilo zachránit. Starší dorost skončil na předposledním 13. místě, 
mladší obsadil devátou příčku. Několik zápasů sehráli dorostenci na hřišti v Troubkách. 

 
dorost 

Žákovská družstva startovala také v Krajském přeboru. Trenéry byli I. Síleš a J. Petráš. 
Starší žáci se nejvíce potýkají s nedostatkem hráčů. Vypomáhali i tři hráči z Kroměříže, 
kteří v Morkovicích hostovali. Ve většině zápasů museli hrát i někteří hráči z mladších 
žáků. Mladší žáci skončili na jedenáctém místě. 

 

Mužstva přípravek startovala 
v Krajské soutěži. Starší 
přípravku vedli jako trenéři J. 
Hrstka a M. Bleša. V silné 
konkurenci se starší umístili na 
velmi pěkném pátém místě. 
Mladší přípravka pod vedením 
trenérů R. Kopečného a J. 
Vymazala skončila na sedmém 
místě. Velmi dobře si 
v mužstvu mladší přípravky 
vedla Adriana Ševčíková, která 
svým soupeřům nastřílela 17 
branek a stala se nejlepším 
střelcem mezi všemi družstvy 
FC Morkovice. 
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d) Ostatní organizace 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Morkovicích 

 
Rok 2007 byl charakteristický velkou neúrodou ovoce. Na jaře brzy kvetly stromy, ale 
bylo velmi chladno a včely nemohly létat a opylovat květy. Když nemohou pracovat včely, 
není ani úroda. To vedlo majitele výkupen ovoce ke zvýšení cen vykupovaného ovoce. 
Proto také pěstitelé, kteří měli nějaké ovoce, je spíše zpeněžili než zpracovali. Důsledkem 
toho došlo k velkému poklesu zpracování ovoce. Lze konstatovat, že to byl největší pokles 
za posledních 5 let. 
Vaření povidel : Tři pěstitelé vařili povidla z celkem 250 kg švestek. 
Zpracování jablek : V tomto roce se vytlačilo 1 794 litrů moštu. O chod moštárny a 
zpracování ovoce se starali tito členové : p. Svěchota, p. Zaoral, p. Řezníček. Moštárna 
byla na sezónu připravena nátěry stěn a oken, přičemž brigádu zajistili : p. Jenka 
Štěpánková, p. Jitka Brňovjaková, p. Václav Svěchota a p. Milan Zaoral. 
Činnost svazu : Kvůli nedostatku ovoce bylo upuštěno od konání místní výstavy. Někteří 
členové se zúčastnili Okresní výstavy v Kroměříži. Co se týče administrativní činnosti, 
výbor zahrádkářského svazu uspořádal čtyři výborové a jednu členskou schůzi. 
Během sezóny došlo k poruše vypínače jednoho kotle na vaření povidel. Opravu zajistil p. 
Svěchota. 

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Morkovicích 

 
Do roku 2007 vstupovala organizace s 13-ti dospělými členy a s 8 mladými chovateli. Tak 
jako každý rok začal i tento výroční schůzí.  
V tomto roce chovali chovatelé celkem 159 ks drůbeže, 37 ks králíků, 94 ks holubů, 2 ks 
koz, 11 ks ovcí, 39 ks okrasného ptactva a 2 ks pštrosů. Jako každoročně i letos proběhla 
letní výstava, která se těší velkému úspěchu u veřejnosti, ale i u chovatelů. Tato výstava 
byla velice výjimečná z důvodu výskytu ptačí chřipky. Nakonec byla povolena, ale nesměl 
zde být vystaven ani jeden pták, tedy „ výstava bez pírka“. I tak se setkala s velkým 
úspěchem. Dále byla uspořádána výstava pro Mateřskou a základní školu a navštívilo ji 35 
dětí MŠ a 234 žáků ZŠ.  

Proběhl i tradiční kozlí trh, kterého 
se bohužel účastní každý rok stále 
menší počet chovaných kozlíků. 
Kozel se stává i na vesnici 
vyhynulým zvířetem. 
Chovatelé se aktivně podílejí na 
všech dostupně možných výstavách 
v okolí. Z místních jsou to hlavně: 
Morkovice, Zdounky, Švábenice, 
Rymice, Konice atd., z okresních: 
Kroměříž, Vyškov, Slavkov u Brna 
a z krajských zejména Zašová, 
Hustopeče, Lysá nad Labem. Na 
těchto výstavách získali naši 
chovatelé celkem 19 čestných cen. 
Během roku proběhly 3 brigády, na 
nichž se udělal velký kus práce. 
Dále byla vyrobena nová razítka, 

neboť stará už neodpovídala nynějším požadavkům. Tento rok byl pak úspěšně zakončen 
výroční schůzí v restauraci Bernard. 

Základní organizace Českého svazu včelařů Morkovice. 

V roce 2007 měla organizace 33 členů a 390 včelstev. 
Snůška medu byla mírně nadprůměrná. Přestože polí s řepkou olejnou přibývá, nové 
odrůdy medují o mnoho méně než dřívější. Včelaři med prodávali za poměrně nízké ceny 
přímo spotřebitelům, protože výkupní ceny jsou velmi nízké. Důvod proč tomu tak je, je 
dovoz medu ze zemí mimo EU, přestože kvalitou je horší než český a občas je i falšovaný. 
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V tomto roce se vyskytlo větší napadení včel vnějším parazitem Warroa. Částečně to bylo 
způsobeno tím, že se rozmnožoval i během teplejší zimy, částečně neukázněností včelařů 
při preventivním léčení, protože nedodržovali postup. Dokonce docházelo k úhynům 
včelstev i na podzim, což se dříve nevyskytovalo. 
Včely jsou v přírodě nezastupitelné, a proto EU poskytuje dotaci 70% na léky. Stát 
zmírňuje malou rentabilitu ekologickým příspěvkem 150Kč na včelstvo a MěÚ Morkovice 
dává ZO ČSV 5000 Kč na léčebné pomůcky, které se rozdělují mezi členy. Také 
zemědělské družstvo poskytuje na provoz ZO ČSV 20 Kč na včelstvo. Přesto včelařů 
ubývá, zejména pro vysoké ceny vybavení a cukru. 
R. 2007 se poprvé na okrese vyskytl mor včelího plodu – v oblasti Bystřice pod Hostýnem. 
Ve všech okolních okresech se tato nemoc vyskytuje ve velké míře již několik let a 
celkově se nákazová situace zhoršuje v celé republice. 
Také v jiných státech dochází k velkým úhynům. Je to dáno souhrnem faktorů : oslabení 
včelstev nemocemi a škůdci, chemické postřiky plodin, nedbalost a neodbornost při léčení, 
dokonce i zanedbání běžné péče ve velkochovech z důvodu nezvládnutí prací. Spekuluje se 
i o ztrátě orientace včel z důvodu množství signálů mobilních telefonů a pylu z geneticky 
modifikovaných plodin. 
 

Myslivecké sdružení Hubert 

Toto sdružení mělo v roce 2007 celkem 13 členů. Činnost MSH se zaměřovala především 
na údržbu honitby, mysliveckých zařízení, výsadbu stromků a keřů, kdy členové 
odpracovali několik stovek brigádnických hodin. 
V průběhu r.2007 potkala kachny a ostatní vodní ptactvo na rybnících pod Zadrevem 
katastrofa, kdy téměř všechna pernatá zvěř uhynula. MSH proto vyvolalo jednání, které se 
uskutečnilo dne 19.10.2007 na MěÚ v Morkovicích, za účelem zjištění příčin úhynu 
kachen a ostatního ptactva na rybnících a za účelem řešení této krajně nepříznivé situace. 
Jednání se zúčastnili kromě starosty Města Morkovice – Slížany, pana Mgr.P.Horáka a 
zástupců MSH Morkovice, pana Z.Bareše, předsedy a paní Mgr.J.Ohnoutkové, jednatelky, 
také pan Ing.Leo Mackovík, ředitel Rybářství Přerov, a.s., pan T.Mozola, vedoucí provozu 
ČOV Kroměřížsko, Vak Kroměříž a.s. a pan Ing. P.Vodák z odboru životního prostředí 
MěÚ Kroměříž. Závěrem se přítomní shodli na tom, že zřejmě nebyl spáchán trestný čin 
ani přestupek na tomto úseku, neboť příčinou úhynu zvěře byl s největší pravděpodobností 
botulismus. Bylo doporučeno kontaktovat některou z vysokých škol na Moravě se 
zaměřením na životní prostředí a problematiku vody a dohodnout, aby tento problém byl 
zařazen mezi témata diplomových prací s tím, že případný zájemce z řad studentů na toto 
téma by po delší dobu sledoval kvalitu vod v rybnících a navrhl řešení této situace. 
Další činnost MSH Morkovice spočívala ve vypuštění 50 ks. bažantích slepic, v tlumení 
škodné, kdy v průběhu roku bylo odloveno 9 liščat a 1 liška. Nadále bylo snahou sdružení 
získat lovecky upotřebitelné psy, kterých je v našem sdružení dlouholetý nedostatek. 
13. ledna uspořádal MS Hubert v  téměř opravené sokolovně Myslivecký ples, který byl 
tradičně velmi dobře hodnocen místními i přespolními občany. V závěru roku se 
uskutečnily dva hony na drobnou zvěř, kde bylo střeleno 25 zajíců a 17 bažantů. 
 

Český svaz filatelistů 

Spolek i nadále čítá kolem 14-ti členů, část z nich se schází 1x za měsíc v restauraci Na 
Náměstí v Morkovicích. Zde se uskutečňuje odběr nových známek České republiky, jejich 
výměna a také půjčování odborné literatury. Funkce zůstaly nezměněny – vedoucí Okálek 
František, hospodář Zaoral Milan a novinkovou službu má na starosti Polášek Karel. Dále 
se někteří členové pravidelně zúčastňují ankety o volbu Nejkrásnější známky roku. 


