
2. Přehled událostí 

Leden 

8. ledna byla jednotce sboru dobrovolných hasičů předána rekonstruovaná cisternová automobilová stříkačka 

Tatra 815. Vozidlo dostalo město před dvěma lety od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ve 

velmi špatném technickém stavu. Rekonstrukci v hodnotě více než dva miliony provedla firma Komet Pečky 

a byla při ní např. prodloužena kabina o jednu řadu sedadel, osazena nová šestikubíková nádrž, vyměněna 

všechna čerpadla generální opravou prošel i motor. CAS dostala při křtu jméno Adriana podle jmenin ze dne 

26. června, kdy byla v roce 2008 předána městu. 

 
 

Starosta města ve svém projevu při této příležitosti řekl mimo jiné: „Samotná technika by však nebyla ničím, 

pokud by se nenašli za tu dlouhou dobu již stovky lidí, nadšenců ochotných připravovat se v době svého 

volna k tomu, aby v případě potřeby mohli pomoci svým bližním. Jsem rád, že tito obětaví lidé mají své 

pokračovatele i dnes, že tu dnes stojí nastoupeni ve velkém počtu a že se výtečně starají o to, aby i 

v budoucnu u nás dobrovolní hasiči byli stále na vynikající úrovni. Město může vytvářet podmínky, může 

investovat do vybavení, ale bez lidí, nadšených a dnes už i odborně vycvičených a připravených, by 

sebelepší technika nebyla k ničemu. Jsem proto rád, že dnes mohu jako představitel města předat toto krásné 

vozidlo zástupcům SDH a J SDH. Současně přeji, aby ho museli při ostrých zásazích používat co nejméně, 

protože i když to může vypadat jako protimluv, tak bych byl nejraději, kdybychom mohli za dvacet let říkat, 

že jsme peníze za repasi „vyhodili“ a auto ani jednou nezasahovalo při požáru nebo při vážné dopravní 

nehodě. Vím, že je to nereálné přání a tak ať jsou alespoň všechny zásahy co nejúspěšnější.“ 

Také 8. ledna proběhla již tradiční akce Charity Česká republika, a to Tříkrálová sbírka. Celková vybraná 

částka byla 48 414 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám a to 



zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a 

rozvojovou pomoc do zahraničí.  

 

 
Tříkrálová sbírka kácení douglasek 

20. - 28. ledna probíhalo kácení části starých douglasek na horní straně hřbitova. Vzhledem k výšce stromů a 

s tím spojenému nebezpečí poškození pomníků, muselo být kácení prováděno z plošiny. 

21. ledna navštívili město přátelé ze slovenských Žitavan. Skupinu členů zastupitelstva vedl starosta obce 

Juraj Obert a mimo členů zastupitelstva v ní byla i ředitelka žitavanské základní školy. 

 



Mgr. Pavel Horák, PaedDr. Gabriela Ďuriačová, Juraj Obert 

21. ledna pořádali členové Mysliveckého sdružení Hubert v sále sokolovny tradiční myslivecký ples 

Únor 

 

 

5. února pořádal pěvecký sbor Cantus tradiční ples, 

který se ale pro špatný stav místní sokolovny konal 

v kulturním domě v Pačlavicích. 

 

 

 

19. února se opět v kulturním domě v Pačlavicích 

konal Ples lidí dobré vůle – II. farní ples 

 

 

 

28. února se v sále kláštera konala beseda s Jiřím 

Márou, cestovatelem upoutaným na invalidní vozík.  

Besedu pořádala městská knihovna a jejím tématem 

byla cesta na Nový Zéland. 

 

 
Od února se naplno rozjela nová provozovna - pečení pizzy a její rozvoz po městě a okolí. Velmi šikovná 

vedoucí Lenka Nedbalová zvládne připravit výtečnou pizzu v čase do pěti minut, dovoz do domu pak už 

závisí na momentální vytíženosti pracovníků rozvozu. Provozovna je umístěna ve dvorní části kláštera. 

 



 

Březen 

5. března je v Morkovicích zásluhou sboru dobrovolných hasičů dodržován starý lidový zvyk „vodění 

medvěda“. Vodění medvěda se podařilo obnovit i ve Slížanech. 

  
Morkovice Slížany 

8. března pořádala kulturní komise v sokolském klubu další cestopisnou besedu, tentokrát s p. Jarošem 

z Chvalčova. Tématem byla jeho cesta po Norsku. 

 

12. března proběhl ve 

slovenské obci Rudník 

již 5. ročník košíkářské 

výstavy "Nevšedné 

podoby prútia". Výstavy 

se v hojném počtu 

zúčastnili i košíkáři z 

Morkovic, kteří výstavu 

nejen navštívili, ale také 

se aktivně podíleli na 

jejím zdárném průběhu, 

měli tam otevřeny své 

dílny, kde prezentovali 

košíkářské řemeslo a 

také na výstavě 

prezentovali spoustu 

svých krásných 

výrobků.  



 paní Marie Žemžulová 

14. března vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči k požáru trávy nad Slížanami. Požár se rychle rozšířil 

při neopatrném vypalování trávy. 

 
 

19. března se konal turnaj v karambolovém kulečníku nikdy neregistrovaných hráčů. 



 
26. března pořádal Sokol Morkovice 4. ročník koštu ovocných pálenek. Vzorky 0,5 litru s uvedením roku 

pálení a druhu ovoce se odevzdávaly do 18. března, šedesátku vzorků pak vyhodnotila odborná komise a 

výsledky byly vyhlášeny ve velkém sále sokolovny. 

Duben 

V sobotu 2. dubna se u nás konal seminář o pěstování proutí, pletení z proutí a dalších přírodních materiálů. 

Seminář probíhal v rámci projektu "Propagace tradičního řemesla košikářství" a mimo tradičních účastníků 

z Rudníku a Ostraty přijeli tentokrát i další zájemci z Mělnicka. Účastníci semináře navštívili firmu Morex, 

viděli při práci tři generace košařů a také měli možnost seznámit se s postupy pěstování proutí, jeho 

ošetřování a sklizně.  

Od 8. do 11. dubna se dobrovolní i profesionální hasiči zúčastnili likvidace mimořádně rozsáhlého požáru 

provozu na zpracování plastového odpadu ve společnosti Remiva v Chropyni. Jednotce SDH udělila za 

účinnou pomoc poděkování ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a hejtman udělil 

jednotce za mimořádné úsilí a obětavost pamětní medaili  



 
Kulturní komise rady města pořádala ve dnech 16. a 17. dubna Velikonoční výstavu. Jako vystavovatelé se z 

našeho města představily především ženy - paní Štěpánková, Vlhová, Tesařová, Žemžulová, Kohnová, 

Pátíková, Bayerová, Kubásková, Glozová, Krčálová, Charvátová, Guštarová a Šviriková, které byly 

doplněny jediným mužem - panem Pavlem Procházkou. Vystavovala také Cukrárna na Náměstí. Ukázky 

svých prací vystavovali i zájemci z Kroměříže, Osíčan, Švábenic, Frýdku-Místku, Otrokovic a Přerova. 

Součástí výstavy byla i tvořivá dílnička pro děti, které si mohli přímo na výstavě vyrobit svou velikonoční 

ozdobu. 



 
Koncem měsíce proběhaly na fotbalovém stadionu zápasy turnaje REGIONS´ CUP - 6. kvalifikační skupiny 

Mistrovství Evropy amatérů ve fotbale. V této skupině se bojů o postup do finále účastní Česká republika, 

Maďarsko, Litva a Chorvatsko. U nás proběhly tři zápasy této skupiny. První byl zápas ČR - Maďarsko, 

který skončil výsledkem 0 : 0, druhým byl zápas Litva - Maďarsko, který po velkém boji skončil také 

remízou, tentokrát 3 : 3 a třetím byl zápas Litva – Maďarsko 3 : 0. 

 
V sobotu 30. dubna pořádal Klub českých turistů Morkovice 24. ročník dálkového pochodu „Morkovské 

véšlap“. Jednotlivé trasy měřily 7, 10, 18, 25, 35 a 50 km a pro cyklisty byly připraveny dvě trasy s délkou 

25 a 35 km. 



Květen 

 

 

 

 

 

V pátek 13. května pořádali Jednotka Sboru dobrovolných 

hasičů města Morkovice-Slížany a Hasičský záchranný 

sbor Zlínského kraje - stanice Morkovice den otevřených 

dveří. Profesionální i dobrovolní hasiči předvedli 

návštěvníkům ukázky současné moderní techniky 

používané jednotkami a také zázemí stanice, která slouží 

oběma složkám. 

 

 
V sobotu 21. května při odpolední bouřce byl bleskem zasažen smrk před bytovým domem č.p. 557 na ul. 

Kolaříkova. Blesk výrazně poškodil kmen stromu. Ve výšce asi čtyři metry bylo poškození největší a hrozilo 

bezprostřední nebezpečí jeho pádu. Skutečný rozsah poškození se ukázal po rozřezání kmenu. Ten se v 

nejvíce poškozeném místě rozpadl, jako by byl již rozštípaný. Praskliny přes celý průměr kmenu vedly však 

až k zemi. Kácení provedl zkušený lesák pan Karel Zdražil, zabezpečení komunikace a následný úklid 

pomáhali zajistit profesionální i dobrovolní hasiči. 

21. května se uskutečnila další akce v rámci propagace tradičního řemesla košikářství. Tentokrát šlo o 

výstavu tradičních i netradičních výrobků, spojenou s ukázkami práce košařů. Součástí programu bylo i 

vystoupení pěveckého sboru Cantus, který do programu zařadil i ukázku z opery Košaři. V rámci 

slavnostního programu byla předána cena města Morkovice-Slížany panu Stanislavu Štěpánkovi za 

celoživotní práci a propagaci místního tradičního košíkářského řemesla.  

  
košikářská výstava předání ceny města panu S. Štěpánkovi 

V sobotu 21.5.2011 uspořádal Sokol, ZŠ a MěÚ další ročník Běhu naděje, tentokrát v jiném termínu než 

obvykle. Možná i proto se sešlo pouze 43 účastníků, kteří se za krásného počasí vydali ke Strašné a zpět. Běh 

naděje je humanitární akce, jejímž smyslem je uvědomit si, že pohyb je jednou z cest ke zdraví, a také 



dobrovolným příspěvkem napomoci hledání léku proti rakovině, které podlehl zakladatel běhu Terry Fox. 

Letos jsme zaslali na konto Běhu naděje 2190,- Kč. 

 

 

 

Od května otevřeli Pavel Žák a Ondra Horák  nový 

obchod s cyklistickými potřebami s názvem Cyklo 

O.P. Morkovice 

 

 
V sobotu 28. května proběhla v Morkovicích-Slížanech okrsková soutěž v požárním útoku. Počasí této akci 

sice nepřálo, ale soutěžící ani návštěvníci přesto neztráceli dobrou náladu a soutěž všichni bez větších 

problémů absolvovali.  

Výsledky soutěže byly následující:  

přípravka: 1. Morkovice B, 2. Morkovice A,  

ml. žáci: 1. Morkovice A, 2. Morkovice B, 3. Počenice,  

st. žáci: 1. Morkovice A, 2. Morkovice B,  

ženy: 1. Morkovice, 2. Uhřice, 3. Pornice,  

muži: 1. Počenice, 2. Tetětice, 3. Pornice 

 
vítězné družstvo žen – SDH Morkovice 



Červen 

14. června navštívil Morkovice-Slížany Harry Rektorik s rodinou, prapravnuk Františka Rektoříka, který 

v 70. letech 19. století pracoval jako cvičitel Sokola Morkovice. Potomci pana Rektoříka žijí v USA. 

  
František Rektořík Harry Rektorik s rodinnou 

15. června pořádala MŠ Morkovice ve sportovním areálu před školou „Olympiádu mateřských škol“, které 

se zúčastnily děti ze všech školek z okolí. 

18. června pořádal Sokol Morkovice tradiční kácení máje spojené s dětským dnem. Termín se letos musel 

proti zvyklostem posunout, především z důvodu oslav 140. výročí založení organizace. 

 
 

25. června od 13 hodin se konalo tradiční hodové odpoledne v areálu dětského hřiště. Dopolední přeháňka 

trochu vystrašila pořadatele, ale počasí nakonec akci přálo a zábava se protáhla do pozdních nočních hodin. 



Během odpoledne proběhla dětská diskotéka, svá koncertní vystoupení předvedly dechové hudby 

Morkovčanka a Hradčovjanka. Večer potom k tanci hrály Hradčovjanka a skupina DORADO. 

 
hodové odpoledne 

Ve dnech 25. a 26. června probíhala v sokolovně výstava „Košikářské řemeslo, na které svou tvorbu 

představila paní Dana Ptáčková, nositelka titulu Mistr lidové umělecké výroby a Nositel tradic lidových 

řemesel.  

 
uprostřed snímku paní Dana Ptáčková 



V sobotu 25. června proběhl závěrečný seminář projektu "Propagace tradičního řemesla košikářství". Projekt 

organizovali jako partneři obec Rudník, obec Ostrata, město Morkovice-Slížany, Centrum tradičnej kultúry v 

Myjave a Muzeum Kroměřížska. Nejdůležitější v projektu však byli lidé, kteří se účastnili - košikáři a 

příznivci tohoto krásného tradičního řemesla. Na semináři byl zhodnocen celý projekt, jeho přínos pro 

jednotlivé účastníky a na závěr proběhlo předání pamětních listů. Celý projekt byl podpořen dotací z EU v 

rámci Přeshraniční spolupráce, přitom celkové oprávněné výdaje činily podle smlouvy o poskytnutí 

finančního příspěvku 244 077 €.  

Červenec 

Od pondělí 4. července do 21. července probíhala v pobočce České spořitelny rekonstrukce klientských 

prostor. Po tuto dobu byla pobočka uzavřena. 

V pondělí 4. července se konala v sokolské zahradě primiční mše svatá P. Libora Churého. P. Churý se 

narodil 24. 6. 1977, po studiu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži nastoupil na stavební fakultu VUT 

v Brně, kterou úspěšně ukončil na podzim roku 2001. V září 2004 nastupuje přípravu ke kněžské službě. V 

roce 2009 přijal jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijal z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera 

v sobotu 25. června 2011.  P. Libor Churý se stal patnáctým doloženým knězem pocházejícím z farnosti 

Morkovice.  

 
P. Libor Churý při primiční mši svaté 

 

 

V sobotu 9. července proběhl v sokolské zahradě druhý 

ročník srazu motorkářů. Hlavní organizátor Marek 

Brázdil odvedl skvělou práci při přípravě této akce. Po 

přehlídce motorek vyjeli účastníci na "spanilou jízdu" po 

okolí. A po návratu už následovala volná zábava 

zpestřená několika soutěžemi - např. v pojídání půlky 

melounu na čas nebo v hodu pivní bečkou.  Později 

odpoledne a večer vystoupily rockové skupiny. 

Především místní Old Trash Titans potěšili stále rostoucí 

kvalitou. 
 



V úterý 12. července podepsali obce zastoupené svými starosty (paní Bohumila Charvátová, starostka obce 

Dřevnovice, paní Alena Wagnerová, starostka městyse Tištín, paní Miroslava Bartošíková, starostka obce 

Uhřice, Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce Prasklice, pan Josef Polášek, starosta obce Koválovice-Osíčany, 

pan Jiří Doubrava, starosta městyse Nezamyslice a Mgr. Pavel Horák, starosta města Morkovice-Slížany) 

Smlouvu o sdružení finančních prostředků za účelem výstavby cyklostezky na opuštěném drážním tělese 

Nezamyslice - Morkovice. Dlouholeté úsilí o tuto stavbu se tak blíží svému úspěšnému závěru. Dokončení 

cyklostezky je plánováno na 30. listopadu 2011. Základní údaje o stavbě: délka 11 387,32 m, šířka 2 m, 

počet mostů: 6.  

V sobotu 16. července proběhl již třináctý ročník závodu v lidovém triatlonu "Morkovské chlap" Závodu se 

zúčastnil rekordní počet závodníků, a to 216. Letošní počasí k nim bylo přívětivé a tak nepřekvapí, že pouze 

jediný závodník soutěž nedokončil.  Celkovým vítězem se stal Přemysl Žaludek z klubu Cyklogat Zlín, který 

trať sestávající z 200 m plavání, 20 km jízdy na kole a 5 km běhu zvládl za 54minut a 36 vteřin. Loňského 

vítěze Aleše Zajíce tímto časem porazil o pouhé 4 s. Traťový rekord však pokořen nebyl, ten drží časem 53 

minut a 41 sekund dosažným v roce 2006 Martin Rexa ze Zlína. 

 
rozhovor s Pavlem Michem, ředitelem a hlavním organizátorem „Morkovskyho chlapa“ 

Srpen 

Veterán klub Kroměříž pořádal v sobotu 6. srpna 4. ročník veteránského srazu "VETERÁNEM NEJEN 

KROMĚŘÍŽSKEM aneb PRVNÍ OFICIÁLNÍ SRAZ KMOTRŮ". Součástí tohoto srazu byla i orientační 

jízda historických vozidel. Jeden z úkolů této jízdy plnili účastníci i u MěÚ v Morkovicích-Slížanech. 

Všichni, kteří se přišli podívat, byli nadšeni krásou historických vozidel, o které se jejich majitelé s 

viditelnou láskou a péčí starají.  

SDH Morkovice pořádal v sobotu 6. srpna tradiční hasičský výlet, kterého se zúčastnili spřátelené sbory 

dobrovolných hasičů ze všech okolních obcí. Po tradičním přivítání sborů probíhaly soutěže, tombola a 

samozřejmostí bylo tradičně výborně zorganizované občerstvení. K tanci i poslechu hráli Šohajé a 

DORADO. V průběhu odpoledne byl za výbornou reprezentaci SDH i města oceněn Martin Ševčík, který 

získal celkové 4. místo v celorepublikovém kole soutěže v požárním sportu v kategorii dorostu.  



 
M. Ševčíkovi předává ocenění starosta SDH Vl. Štětina 

 

 

V sobotu 13. srpna proběhl již dvanáctý ročník 

zavodu v olympijském triatlonu "Morkoman". 

Soutěže se zúčastnilo 68 závodníků, na které čekalo 

1,5 km plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu. 

Brzy po startu první vlny se spustil hustý déšť, který 

komplikoval především jízdu na kole. Všichni brali 

ztížení podmínky s humorem a co je hlavní - zvýšili 

pozornost a tak během závodu nedošlo k žádnému 

úrazu. Celkovým vítězem, a to v historii závodu již 

popáté, se stal Petr Vabroušek, reprezentant ČR v 

dlouhém triatlonu (3,8 km plavání, 180 km kolo, 

maraton) z klubu Author TUFO Zlín Zlín, který trať 

zvládl za 2 hodiny 12 minut a 44 vteřin. Traťový 

rekord drží stejný závodník časem 2:07:11, 

dosaženým v roce 2006.  

 
Petr Vabroušek 

 

 

15. srpna došla na křižovatce ulic 1. máje a 

Komenského k dopravní nehodě dvou osobních 

automobilů. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění 

osob, pouze byly poškozeny karoserie obou vozů a 

došlo k menšímu úniku provozních kapalin. Nehoda 

je zajímavá především tím, že ji způsobil předseda 

poslaneckého klubu TOP09 a STAN v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR Petr Gazdík, který se 

k nehodě čestně přiznal a nesnažil se zneužít 

poslanecké imunity. 

 



 
24.8 pan Vlastimil Mariánek daroval již po sté bezplatně krev 

Září 

4. září se v sále kláštera konal koncert vážné hudby. Účinkovali Ondřej a Katarína Hubáčkovi, Aleš Janeček, 

Václav Křivánek a Kamil Žvak, kteří přednesli ukázky z děl J. Haydna, G. Bizeta a dalších autorů. 

 
10. září pořádali rodiče ve Slížanech pro děti zábavné soutěžní odpoledne 



V neděli 12. září na svátek P. Marie šli věřící průvodem z římskokatolického kostela k soše sv. Jana 

Nepomuckého. V průvodu nesli i obraz P. Marie pocházející původně z poutní kaple na Křébech, zrušené 

koncem 18. století za josefínských reforem. 

13. září pořádal u nás Zlínský kraj ve spolupráci s městem Morkovice-Slížany „Hejtmanský den“. Šlo o 

setkání hejtmana a radních Zlínského kraje s místními podnikateli a se starosty z našeho okolí. Nevíce byla 

diskutována tato témata: vysoká nezaměstnanost a možnosti jejího snižování, velmi špatný stav krajských 

komunikací a špatná dopravní obslužnost. 

 
hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák předává starostovi pamětní list 

 

V průběhu září probíhala stavba cyklostezky Morkovice-Nezamyslice. Podle smlouvy o dílo je cena 

cyklostezky 25, 86 mil. Kč. Na tuto akci je schválen příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury v 

předpokládané výši 18,25 mil. Kč. Zbývající část díla a také stavební a autorský dozor hradí obce 

následovně: město Morkovice-Slížany 4,093 mil. Kč, městys Nezamyslice 1,489 mil. Kč, městys Tištín 942 

tis. Kč, obec Koválovice-Osíčany 477 tis. Kč, obec Dřevnovice 461 tis. Kč, obec Prasklice 434 tis. Kč a obec 

Uhřice 267 tis. Kč. 

  
most přes Pačlavický potok před stavbou rekonstruovaný most přes Hanou 



Říjen 
 

Na polním letišti mezi Morkovicemi a Pornice 

probíhá pravidelně výcvik vojenských pilotů 

bojových vrtulníků ze základny v Bochoři. Část 

občanů protestuje proti nadměrnému hluku, problém 

však pravděpodobně sám odezní, protože se 

základna z Bochoře má stěhovat do Náměšti nad 

Oslavou. 
 

 

V sobotu 8. října 2011 probíhaly ve slovenské obci Žitavany oslavy 50. výročí otevření nové budovy 

základní školy. Žitavany měly dlouholetou družbu s naším městem, a proto jsme u příležitosti těchto oslav 

tuto krásnou obec po dlouhých letech na pozvání pana starosty Juraja Oberta a paní ředitelky základní školy 

Dr. Gabriely Duriačové opět navštívili. Během dne proběhla dvě fotbalová utkání, zápas ve stolním tenise, 

divadelní představení Morkovských ochotníků a samozřejmě především oslava 50. výročí budovy základní 

školy v Žitavenech. Setkání bylo příležitostí k obnovení dřívějších kontaktů a také k navázání nových 

přátelství.  

  
  

 
slavnostní setkání na oslavu 50. výročí školní budovy v Žitavanech 



Listopad 

2. listopadu na den Památky zesnulých byl tradičně celý hřbitov vyzdobený věnci, květinami a svíčkami. 

  
  

  
 

17. listopadu pořádal Pěvecký sbor Cantus, Římskokatolická farnost a MěÚ koncert ke Dni boje za svobodu 

a demokracii, k 800 letům narození sv. Anežky České a ke 170. výročí narození Antonína Dvořáka. 

Prosinec 

V sobotu 3. prosince proběhlo na Náměstí již tradiční rozsvěcení vánočního stromu spojené s mikulášskou 

nadílkou. Za velké účasti dětí i dospělých přijeli na voze taženém čerty Mikuláš s anděli, společně jsme 

odpočítali čas do rozsvícení stromku a děti byly potom odměněny drobným dárkem.  Čerti tentokrát strašili 

spíše dospělé, děti se většinou moc nebály a ty vylekanější našly vždy oporu u svých blízkých.  

 



Druhý adventní víkend probíhala v sále hasičské zbrojnice vánoční výstava pořádaná kulturní komisí města. 

K vidění byla spousta krásných typicky vánočních výrobků a protože výstava byla prodejní, bylo možné 

alespoň některé výrobky si zakoupit. Na výstavě vystavovali i členové sdružení ROSKA KROMĚŘÍŽ, které 

sdružuje lidi s roztroušenou sklerózou. A lidé z tohoto sdružení nejen vystavovali, ale přímo v sále 

předváděli ukázky z výroby.  

  
 

V úterý 27. prosince proběhl v chrámu sv. Jana Křtitele v Morkovicích vánoční koncert, na kterém zazněly 

skladby J.J. Ryby, F.X. Brixiho, A. Michny z Otradovic a dalších autorů. Vystoupil Pěvecký sbor Cantus 

Morkovice se svými sólisty a malým orchestrem se sbormistrem Ing. Vladimírem Blešou. Jako hosté se na 

koncertu představil Chrámový sbor Březolupy se studentským orchestrem se sbormistrem Mílou 

Provazníkovou. 

 
 

Jako každoročně pořádali turisté odpoledne 31.12 setkání na Kleštěnci. A protože se mnoho lidí nedalo 

odradit ani horším počasím, sešly se desítky lidí, aby se společně připravily na příchod nového roku. 


