
6. Politické a zájmové organizace 

KSČM 

Na začátku roku 2011 měla organizace 60 členů, z toho bylo 19 žen a 41 mužů, během roku zemřely dvě 

členky a organizace čtyři nové členy přijala, takže ke konci roku byl stav 62 členů. Organizace dále 

pracovala pod vedením stejného výboru jako v minulých letech. Předsedkyní byla Alžběta Kubásková a 

výbor se scházel podle potřeby. 

K významným akcím organizace letos patřilo: oslava 1. Máje, výroční členská schůze, dvě členské schůze, 

návštěvy jubilantů, předání vánočních přání členům nad 75 let a zájezd na setkání Čechů a Slováků, kterého 

se zúčastnilo 40 osob. Členové se navíc zúčastňovali i akcí, které pořádal okresní výbor KSČM. I nadále 

měla organizaci na Náměstí nástěnku, na níž informovala veřejnost o dění v organizaci a ve státě. 

KDU-ČSL 

V roce 2011 čítala organizace, jejímž předsedou byl Jan Dobeš, celkem 18 členů, z toho bylo 10 mužů a 8 

žen. Členové se snaží získat nové, mladší členy, ale příliš se jim nedaří. Po politické stránce byla jejich 

činnost v tomto roce téměř nulová. 

Český zahrádkářský svaz Morkovice 

V roce 2011 se zastavil pokles členů, který trval několik let. Ke konci roku měla organizace opět 21 stálých 

členů, stejně jako v loňském roce. Organizace nemá žádnou vlastní budovu ani pozemky, členy jsou pouze 

zahrádkáři, kteří mají vlastní zahrádku u domu. Zahrádkářskou kolonii, která fungovala řadu let a jejíž 

členové z organizace v předchozím roce vystoupili, se nepodařilo obnovit. 

Vedení organizace zůstalo stejné jako v předchozích letech, jedinou změnou bylo úmrtí Jitky Brňovjákové, 

která byla jednatelkou. Předsedou byl Stanislav Štěpánek, místopředsedou Milan Zaoral, pokladníkem Jena 

Štěpánková a revizorem František Okálek. 

Hlavní činností organizace bylo stále zpracovávání ovoce, především moštování a výroba povidel. V tomto 

roce byl dostatek ovoce, což se projevilo i na tržbách, které činily okolo dvaceti tisíc korun (dvakrát tolik než 

v loňském roce). Ve zpracovně nadále pracovali Jaroslav Churý a Josef Řezníček, kteří nastoupili v loňském 

roce. 

Český svaz včelařů 

V roce 2011 měla organizace 29 členů, kteří vlastnili celkem 371 včelstev. I nadále se organizace potýkala 

s nedostatkem členů, kteří by byli ochotní být funkcionáři (již několik let chybí zdravotní referent). 

V Okresní organizaci Českého svazu včelařů naši obec nadále zastupuje Mgr. Rostislav Klimt, který je i 

zástupcem kroměřížského okresu v Republikovém výboru Českého svazu včelařů. Peníze organizace získává 

z dotací od města a příspěvky od Agrodružstva Morkovice. 

V tomto roce byla snůška medu lepší než v roce 2010. Zdravotní stav včelstev byl velmi dobrý, obávaný mor 

včelího plodu se v Morkovicích vůbec nevyskytnul. Jediné škody způsobují chemické prostředky, které se 

používají k hnojení řepky olejné a zabíjejí včely. 

Český svaz chovatelů 

V roce 2011 čítala členská základna 21 členů. Během března členové tradičně pořádali brigády na opravu 

areálu. 24. června uspořádali u příležitosti ukončení školního roku ve svém areálu ukázku agilit od svých 

pejskařek. Této akce se kromě žáků mateřské a základní školy zúčastnili i příznivci z řad veřejnosti. Dne 8. 

září proběhl nákupní trh kozlů, na němž bylo předvedeno 19 kozlů. 



Klub českých turistů 

V tomto roce měl klub 45 členů, jež se zúčastnili následujících akcí: 

8. ledna zimní výstup na Helfštýn, 14 km, účast 8 osob 

22. ledna výroční členská schůze, účast 27 osob 

6. února nedělní vycházka, 12 km, účast 4 osoby 

19. února Jeseníky, 15 km, účast 7 osob 

5. března Brno – výstava orchidejí, účast 13 osob 

12. března K prameni malé Hané, 15 km, účast 8 osob 

27. března Kelčský Javorník, Obřany, 23 km, účast 4 osoby 

9. dubna Lukov, 13 km, účast 22 osob 

17. dubna úklid studánky Strašná, 10 km, účast 16 osob 

30. dubna  24. ročník Morkovského véšlapu, trasy 7, 10, 18, 25, 35 a 50 km, cyklo 25 a 35 km, účast 469 osob 

14. května morkovská 25, 25 km, účast 3 osoby 

21. května Běh naděje, 7 km, účast 7 osob 

28. května Vysoká, Kotlová, 16 km, účast 6 osob 

4. června zájezd do Telče, účast 85 osob 

11. června Chválkovice – kola, 50 nebo 100 km, účast 11 osob 

25. června Konické štrapáce, 10 nebo 20 km, účast 8 osob 

2. – 9. července týdenní pobyt v Orlických horách, celkem 97 km, účast 10 osob 

16. července cyklo – podél řeky Moravy, 102 km, účast 5 osob 

19. července ZOO Lešná, 5 km, účast 8 osob 

26. srpna Veveří, 11 km, účast 5 osob 

10. září mikroregion Němčicko, 15, 47 nebo 65 km, účast 10 osob 

17. září Šibenický vrch a Velká Javořina, 16 km, účast 10 osob 

8. října Podzimními Chřiby, 20 km, účast 9 osob 

22. října Medlánecký pochod, 15 km, účast 10 osob 

28. října Brdo, 35 nebo 46 km, účast 5 osob 

12. listopadu Hostýnské vrchy, 14 km, účast 13 osob 

19. listopadu pěšky z Kroměříže, 20 km, účast 11 osob 

10. prosince K Poustevníčkovi, 12 km, účast 3 osoby 

30. prosince Brdo, 14, 21 nebo 35 km, účast 8 osob 

31. prosince silvestrovský výstup na Kleštěnec, 10 km, účast 150 osob 

 
setkání na Kleštěnci 



Myslivecké sdružení LIPINA 

Plán lovu srnčí zvěře byl stanoven na 14 ks srnců, 14 ks srn a 9 s srnčat – bylo uloveno 13 ks srnců (z toho 

jeden nalezen mrtvý v době honu), 11 ks srn (osm uloveno, dvě nalezeny mrtvé a jedna sražená autem) a 4 ks 

srnčat (tři uloveny a jedno nalezeno mrtvé). Vzhledem k tomu, že organizace zaznamenala úbytek srnčí 

zvěře, pro další rok snížila plán lovu. 

Dále bylo uloveno celkem 14 kusů černé zvěře (13 lončáků a 1 kňour). Organizace uspořádala také jeden lov 

na drobnou zvěř – stejně jako v případě srnčí zvěře zaznamenala úbytek a snížila plán lovu drobné zvěře na 

příští rok. Organizace lovila také škodnou zvěř – v tomto roce ulovila 18 lišek a tři kuny. 

3. prosince pořádala organizace hon, kterého se zúčastnilo 29 střelců, 8 honců a 5 loveckých psů. Na tomto 

hony byli uloveni 3 zajíci a 10 bažantů. 

Myslivecké sdružení Hubert 

Předsedou sdružení byl Zdeněk Bareš a 

mysliveckým hospodářem Roman Konečný. 

V období od 1 dubna 2011 do 31. března 2012 

členové ulovili 7 srnců, 5 srn, 5 srnčat, 3 lončáky, 10 

selat, 3 zajíce polní, 11 bažantů obecných, 210 

kachen divokých, 4 lišky obecné, 4 kuny a 1 psíka 

mývalovitého. V rámci zazvěřování honitby 

vypustili 45 kusů bažantí zvěře a 250 ks kachen 

divokých. Členové chovají 4 psy pro drobnou zvěř, 

1 psa pro dosled spárkaté zvěře a 2 psy – norníky. 
 

 

  
Brigáda členů mysliveckého sdružení Hubert, při které na pozemku věnovaném městem vysadili stovky keřů jako zdroj 

potravy a  krytí pro drobnou zvěř 

Bike Triatlon Morkovice 

Ve svém druhém roce fungování měl BTM celkem 40 členů, kteří se během roku účastnili celé řady 

sportovních akcí, a to nejen jako závodníci, ale i jako pořadatelé. Na závodech horských kol se nejlépe 

umisťovali Tomáš Horák a Tomáš Petříček. 

Velmi úspěšným byl v tomto roce Tomáš Horák, který získal cennou sošku Železného býka za to, že se 

během jednoho dne zúčastnil terénního triatlonu, bikemaratonu a běhu na 10 km. Za zmínku stojí i úspěch 

Jiřího Trubelíka, který jako první člen týmu dokončil závod Moraviaman (3,8 km plavání, 180 km na kole a 

42,2 km běh). 



Členové se v tomto roce podíleli na pořádání dvou 

domácích triatlonů – Morkovské chlap (200 m 

plavání, 20 km kolo a 5 km běh), kde Pavel Žák 

skončil 4. (1. v kategorii), Tomáš Horák 9. (3. 

v kategorii), Ondřej Horák 20., Jiří Trubelík 30., 

Václav Hasilík 48., Marek Krejčíř 56., Martin 

Fránek 61., Pavel Mich 71., Richard Petlach 75., 

Zdeněk Čecháček 147., Anežka Hrozová 177., Petr 

Mich 178. a Ladislav Jura 209. a Morkoman (1500 

m plavání, 40 km kolo a 10 km běh), kde Tomáš 

Horák skončil 8. (1. v kategorii), Jiří Trubelík 21., 

Richard Petlach 31., Vlastislav Bayer 41., Pavel 

Mich 47. a Jiří Chovanec 64.  

FC Morkovice 

Výbor klubu pokračoval ve složení: předseda Ing. Radomír Novotný, místopředseda a sekretář Ing. Jan 

Bleša, členové Petr Jablunka, David Frkal, Josef Remeš, Martin Koutňák a Petr Škrabal. V květnu rezignoval 

na svou funkci Ing. Radomír Novotný a na jeho místo byl zvolen Martin Oplt. Správcem hřiště byl Luděk 

Zapletal, správcem šaten Jana Vymazalová, pokladníkem Antonín Kvinta, hlasatelem Ing. Jaromír Stavinoha 

a Petr Jablunka ml. natáčel zápasy mužů A. 

Muži A: Trenérem byl Jiří Janecký, asistentem Jaroslav Pajgr a vedoucím družstva Petr Jablunka. Družstvo 

v tomto roce dosahovalo velmi dobrých výsledků v krajském přeboru a dařilo se mu také v utkáních U pohár 

hejtmana Zlínského kraje, kde se dostalo mezi čtyři nejlepší družstva. 

 
muži A 

 



 

 

Muži B: Družstvo zvítězilo 

v okresním přeboru, ale o postup do 

krajského přeboru bylo připraveno 

kontumací vítězného utkání pro 

neoprávněný start. V podzimní části 

soutěže chyběli dva hráči a družstvu se 

příliš nedařilo, proto bylo na konci 

roku 2011 v okresním přeboru až na 5. 

místě. Vedoucím družstva byl Jiří 

Řezáč a trenérem Antonín Vymětal, 

kterého později vystřídal Petr Šimčík 

 
28.8.2014 Morkovice B – Střílky  3 : 0 

 

Dorost: V tomto roce skončila povinnost mít v KP dorostu starší a mladší družstvo, většině oddílů se totiž 

nedařilo zajistit 2x 13 fotbalistů. Také se zlepšila účast hráčů na trénincích, ale i přesto si dorost pohoršil z 9. 

místa na konci jarní části na 12. místo na konci podzimní části soutěže. Na jaře trénoval Jiří Maceja a na 

podzim vedli dorostence Jiří Chovanec a Dalibor Skácel ml. 

Žáci: Po jarní části soutěže byli starší žáci na 4. místě a mladší až na 11. Od podzimní části nastoupil nový 

trenér - Zdeněk Zaoral. Na podzim se zlepšila i morálka žáků, začali více chodit na tréninky i na zápasy. 

Bohužel, po podzimní části soutěže skončili starší žáci na 10. místě a mladší až na 12. 

Přípravky: Od podzimní části soutěže došlo ke změně – přestaly se sestavovat tabulky a uvádět výsledky a na 

jednom hřišti hrají současně dvě družstva starší přípravky a dvě družstva mladší přípravky, tedy konají se 

čtyři zápasy najednou.  

Významnou akcí klubu bylo pořádání tří zápasů Regions Cupu v dubnu tohoto roku. V soutěži pořádané pod 

záštitou UEFA reprezentovali družstvo Zlínského kraje tři hráči z Morkovic: Petr Žourek, Jiří Valášek a Petr 

Hladký. Toto družstvo, které reprezentovalo ČR, postoupilo do finálového turnaje v Portugalsku. 

Sokol Morkovice 

V sobotu 11. června oslavila Tělocvičná jednota Sokol Morkovice již 140. výročí svého založení. Po 

slavnostní schůzi, které se zúčastnili zástupci Sokolské župy hanácké v čele se starostou župy, představitelé 

dalších jednot a také zástupci organizací působících v našem městě, se konala přehlídka skladeb nacvičených 

jednotlivými jednotami. Po celé odpoledne hrála na sokolské zahradě dechová hudba Hulíňané a v 

prostorách sokolovny probíhala výstava o historii a současnosti Sokola v našem městě.  

  
 



 
 

V rámci jednoty pracují následující oddíly: volejbalové družstvo žen, oddíl solního tenisu, šachový oddíl, 

kulečníkový klub. Pod hlavičkou Sokolu působí také kapela Old Thrash Titans, která se profiluje jako revival 

band americké thrashové ikony SLAYER. 

Oddíl stolního tenisu vyhrál okresní přebor a postoupil do přeboru krajského. Aktivně pracuje i šachový 

oddíl, který se zaměřuje také na práci s mládeží. 

 
oddíl stolního tenisu postoupil do krajského přeboru 

zleva Tomáš Kocourek, Leoš Andrýsek, Petr Tlach, Pavel Mich 



Hasičský záchranný sbor Morkovice 

V roce 2011 zasahovala jednotka u 61 událostí včetně tří prověřovacích cvičení. Hasiči pracovali ve třech 

směnách – směna A: Bc. Lubomír Zaoral DiS., Jiří Trněný a Bc. Michal Hajdučko, směna B: Zdeněk Havel 

a František Holásek, směna C: Martin Procházka, Bc. Vladimír Blaško a Zdeněk Přibyl. 

 
prověřovací cvičení – požár v Penzionu Bernard 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

V roce 2011 čítala členská základna 66 členů, z toho bylo 57 mužů a 9 žen. V tomto roce zemřel pan Josef 

Vašina, který byl členem sboru od roku 1958 a zastával celou řadu 

funkcí včetně rozhodčího na soutěžích. 

Výbor pracoval ve stejném složení jako po volbách v minulém 

roce: starosta Vladimír Štětina, velitel Petr Jablunka, zástupce 

velitele Pavel Churý, referent MTZ + strojník Michal Hlouš, 

jednatelka Ilona Balšánková, hospodář Zdeněk Procházka, 

referentka žen Marie Pěnčíková, vedoucí mládeže Kristina Krejčí, 

preventista Martin Koutňák a členové výboru Jiří Balšánek a 

Jaromír Kubíček. Celkem se výbor sešel na deseti schůzích, kde 

řešil především organizační zajištění činnosti sboru, a na čtyřech 

okrskových schůzích. 

Sbor v květnu uspořádal v klášterní zahradě okrskovou soutěž 

v PS, jíž se účastnila družstva mužů, žen i dětí. V září se konal 

v areálu dětského hřiště závod požární všestrannosti. 

Sbor pravidelně provádí údržbu veškerého majetku. Členové 

odpracovali spoustu brigádnických hodin při přestavbě areálu 
 

Josef Vašina 



bývalé klášterní zahrady a sportovní plochu, kterou nyní využívají jak k trénování, tak k pořádání soutěží. 

Sbor se věnoval i kultuře: v lednu navštívili členové hasičské plesy v Bedihošti a v Počenicích, v březnu 

uspořádali tradiční masopustní vodění medvěda a během léta navštívili hasičské výlety ve Lhotě, Tetěticích, 

Pačlavicích, Prasklicích, Pornicích, Osíčanech, Švábenicích a Uhřicích. V Morkovicích se hasičský výlet 

konal 6. srpna a zúčastnily se ho nejen sbory ze všech okolních vesnic, ale také spousta příznivců z řad 

morkovských občanů. Hrála skupina Dorado a dechová hudba Šohajé. 

Dále sbor uspořádal sběr železného odpadu, stavění a kácení máje na dvoře PZ, zajišťoval asistenci na 

primiční slavnosti nového kněze Libora Churého, zúčastnil se největšího setkání požárních automobilů v ČR. 

Mladí hasiči 

V roce 2011 se kolektiv mladých hasičů rozrostl na 55 dětí, z nichž bylo 11 v přípravce, 40 v žákovské 

kategorii a 4 v dorostenecké kategorii, stejně tak se rozrostl i tým vedoucích, který nyní tvořili Kristina 

Krejčí, Zdeněk Vašíček, Jana Mazurová, Pavel Mazur, Marek Roman a vypomáhali jim dorostenky Marie 

Krejčí a Kristina Krejčí. 

 
17.9.2011, Morkovice – dětské hřiště, účastníci závodu požárnické všestrannosti 

Děti se i v tomto roce scházely pravidelně jednou týdně a účastnily se spousty akcí, například masopustního 

chození s medvědem, soutěže „Požární ochrana očima dětí“, plnění odborných znalostí mladého hasiče a 

uspořádali závod požárnické všestrannosti pro mladé hasiče z celého okresu. Opět se konalo i letní 

soustředění, které je i přes svou náročnost u dětí velmi oblíbené, jelikož kromě toho, že se naučí spoustu věcí 

z hasičské teorie a praxe, také se zde vždy dobře stmelí kolektiv. 

V tomto roce se děti zúčastnily čtrnácti soutěží včetně hry Plamen, v níž se tradičně umístili na velmi 

dobrých pozicích. Velkým úspěchem byl postup dorostence Martina Ševčíka na mistrovství ČR, na němž 

vybojoval krásné čtvrté místo. 


