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4. Kulturní instituce 

Městská knihovna Morkovice 

V tomto roce byl zaznamenán pokles všech číselných ukazatelů, který byl částečně způsobený tím, že se snížily 

finance na nákup nových knih. 

Knihovna uspořádala několik akcí: 

 cestovatelská přednáška Ekvádor a Galapágy – Jiří a Alena Márovi vyprávěli o splnění cestovatelského 

snu jejich syna Jirky upoutaného na invalidní vozík. Přednášky se zúčastnilo 45 osob. 

 povídání o četnících a Četnických humoreskách – zajímavé povídání o četnících a jejich historii na našem 

území, o tom, jak vznikl seriál Četnické humoresky a o knižní a filmové tvorbě Plk. JUDr. Michala 

Dlouhého. Besedy se zúčastnilo 40 osob. 

 beseda a čtení se spisovatelkou Ivonou Březinovou – Hry s pohádkami a obrázky – popletené pohádky, 

psaní podle ilustrací, vymýšlení pokračování příběhů, vaření s pohádkou, zpívání s pohádkou 

 beseda a čtení se spisovatelkou Ivonou Březinovou – Holky (ale i kluci) na vodítku – triptych o 

závislostech na drogách, hracích automatech a hubnutí, zkušenosti nasbírané mezi narkomany. Besedy s 

Ivonou Březinovou se celkem zúčastnilo 80 osob. 

 

 Senioři komunikují – projekt pořádaný Knihovnou Kroměřížska ve spolupráci s Městskou knihovnou v 

Morkovicích, který byl zaměřený na počítačovou gramotnost seniorů. Tento kurz byl doplněn také 

informacemi o používání platební karty a měl velký úspěch. 

Během roku v knihovně přibylo 770 titulů a pouze dva ubyly. Stav na konci roku tedy byl 25 233 titulů, z toho 

bylo 15 763 kusů krásné literatury, 8 433 kusů naučné literatury, 984 zvukových titulů a 53 zvukově obrazových. 
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V knihovně bylo registrováno 471 čtenářů, z toho 153 dětí do 15 let. Tito čtenáři během roku provedli celkem 19 

316 výpůjček. Dále se v knihovně nacházejí čtyři počítače připojené k internetu, které jsou k dispozici čtenářům. 

Knihovna zaměstnává dva zaměstnance. 

Knihovna má stále i pobočku ve Slížanech, kde bylo v roce 2012 registrováno 13 čtenářů, z toho 3 děti. Tito 

čtenáři si během roku vypůjčili celkem 558 titulů. 

Morkovští ochotníci 

Stejně jako každý rok, i v roce 2012 nacvičili Morkovští ochotníci novou hru. Tentokrát to bylo drama Jiříkovo 

vidění od Josefa Kajetána Tyla. Ochotníci tuto hru kromě Morkovic předvedli také v několika dalších obcích a na 

soutěžích. Opět se také zúčastnili Hanáckého divadelního máje, na němž získali za hru Jiříkovo vidění hlavní cenu. 

Další cenu získali za objevný inscenační postup při nastudování této hry. Ceny získali také Kamil Žižlavský a 

Daniel Přecechtěl a čestné uznání bylo uděleno Evě Seemanové a Petře Žákové za herecké výkony, Tomáši 

Kříčkovi za hudbu, Zuzaně Jaškové za kostýmy a Jiřímu Rachtavovi za kulisy. 

  
Markéta Škrabalová při líčení Anny Brázdilové Jiří Rachtava 

 
Herci po premiéře hry Jiříkovo vidění 
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Pěvecký sbor Cantus Morkovice 

Sbor i nadále pracoval pod vedením Ing. Vladimíra Bleši. Členové se pravidelně scházeli na zkouškách a odzpívali 

spolu několik koncertů včetně vánočních. Také pořádali svůj tradiční ples. 

 
PS Cantus při vystoupení ve Španělsku 

 
PS Cantus při vystoupení v Polsku 
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5. Školství 

Mateřská škola Morkovice 

Ve školním roce 2011/2012 bylo ve školce zapsáno 107 dětí. O 26 dětí ve třídě Berušek se staraly paní učitelky 

Adamčíková a Topičová, o 25 dětí ve třídě Sluníček paní učitelky Judasová a Barnetová, o 28 dětí ve třídě Pastelek 

paní učitelky Navrátilová a Petrošová a o 28 dětí ve třídě Notiček paní učitelka Skácelová a pan učitel Musel. 

Děti se během roku účastnily exkurzí, navštěvovaly divadla a chodili na výlety. Dále mohly navštěvovat výtvarný, 

sportovní nebo hudebně – pohybový kroužek. Všechny třídy uspořádaly tradiční besídky v období adventu a ke 

Dni matek. Z dalších akcí to byla například Broučkiáda, opékání špekáčků nebo pálení čarodějnic. 

 
Děti z MŠ při zápisu do prvních tříd 

Školka spolupracuje se základní školou, díky čemuž mohou děti využívat tělocvičnu, sportovní halu a počítačovou 

třídu na základní škole. O prázdninách bylo ve třídě Sluníček položeno nové linoleum a pořízen nový nábytek. Ve 

třídě Berušek byla vyměněna umyvadla za nová. Některé prostory byly nově vymalovány a v některých šatnách se 

vyměnily koberce. Zlepšení podmínek přispěla i oprava plynového kotle, obnovení telefonní ústředny, oprava 

balkonu, záchodů, okapů, zahradního nábytku a dovoz písku na pískoviště. 

Základní škola Morkovice 

 

Ke dni 30.11.2011 ukončila výkon funkce ředitelky ZŠ Morkovice 

dohodou Mgr. Manďáková-Svašková. Do doby ukončení výběrového 

řízení na nového ředitele vedla školu Ing. Radka Zdražilová. Od 

16.7.2012 byl jmenován ředitelem školy Mgr. Jan Košárek a zástupkyní 

ředitele se stala Mgr. Jitka Kyasová. 

 

Na snímku Mgr. Jan Košárek 
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Školu navštěvovalo 374 žáků rozdělených do 18 tříd. Škola vzdělává také děti s různými poruchami učení a 

chování, děti se zdravotním postižením a děti cizinců. Dále ve škole funguje školní družina, kterou v tomto roce 

navštěvovalo 50 dětí. Škola zaměstnává 47 zaměstnanců, z toho je 26 učitelů. 

   

   

   

Do první třídy nově nastoupilo 49 žáků. Devátou třídu ukončilo 47 dětí, z toho 5 pokračovalo na gymnázium, 26 

na střední školy a 16 na učební obory. 

 
Divadelní představení žáků ZŠ v sále kláštera, které nacvičili pod vedením L. Hanáčkové 
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Vedle běžné výuky nabízí škola žákům různé soutěže, nepovinné předměty, volitelné předměty, zájmové kroužky, 

olympiády v různých předmětech, aktivity a projektové dny. Důraz je kladen na individuální přístup k žákům, 

spolupráci žáků mezi sebou a aktivní zapojování v hodinách. Činnost ve škole je vedena především v duchu těchto 

tří zásad: otevřené partnerství, pohoda prostředí a zdravé učení. Ve škole jsou poskytovány také poradenské 

služby. 

Ze zájmových kroužků mají děti možnost se zapojit do těchto: logopedie a řečová výchova, dyslektický kroužek, 

tenisový kroužek, ekologický kroužek, taneční kroužek, sportovní hry – vybíjená, zdravotnický kroužek, školní 

časopis, matematický kroužek, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, volejbalový kroužek, šachový 

kroužek, rybářský kroužek, kroužek programování, edukativně stimulační skupiny a výtvarný kroužek – šikovné 

ručky. 

   

   

   
 

Během tohoto školního roku byl v jedné třídě kompletně vyměněn nábytek, posilovna byla dovybavena novými 

stroji a sportovní areál prošel celkovou rekonstrukcí. Dále jsou pravidelně obměňovány učebnice a další pomůcky 

pro výuku. Dokončila se kompletní výměna osvětlení ve všech učebnách, opravil se školní rozhlas a budova byla 

vybavena elektronickým otevíráním dveří s videotelefonem. Prostory školy byly nově vymalovány, byl 

zrenovován hlavní přívod vody, vyměněn kotel na ohřev vody a opraveny žlaby na střeše staré budovy a jídelny. 

Základní umělecká škola Morkovice 

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo základní uměleckou školu 120 žáků, kteří své nadání prezentovali na 

různých soutěžích, besídkách, koncertech a vystoupeních. Děti kromě toho jezdily na zájezdy a byla pro ně 

připravena i mikulášská nadílka. Pro malý zájem byl v tomto školním roce zrušen literárně – dramatický obor. 

Mezi nejdůležitější akce tohoto školního roku patřily adventní koncerty, vánoční besídky, vánoční koncerty, 

koncert v domově důchodců v Pačlavicích, výchovný koncert Smutná princezna pro děti z mateřské školy, 
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výchovný koncert Konkurz pro děti ze základní školy, benefiční koncert v kostele sv. Jana Křtitele, koncert staré 

hudby, závěrečný koncert v červnu a červnový podvečer se soutěžemi a opékáním špekáčků. 

Na škole učili tito učitelé: Tomáš Handrych (kytara), Veronika Juřenová (pěvecká hlasová výchova), Mgr. Vít 

Krejčiřík (klavír, elektrické klávesy, bicí, korepetice), Vojtěch Ludík (vedoucí pobočky, zobcová flétna, trubka, 

hudební nauka), Bc. Jiří Nepožitek (zobcová flétna), Mgr. Michaela Šilingerová (zobcová flétna), Dana 

Stýskalíková (klavír), Milan Vaculík (kytara, elektrická kytara), Luďka Vašáková (housle), Mgr. Lenka Voňková 

(korepetice, klavír), Radka Ženatá (zobcová flétna, klarinet), Mgr. Michala Skácelová (výtvarný obor) a Vendula 

Válková (taneční obor). 

Mateřské centrum Domino 

Centrum fungovalo bez problémů až do června, kdy přijelo vedení ze Zlína a odvezlo veškerou agendu a hračky, 

které z velké části zakoupil městský úřad. Město však chtělo v práci pokračovat, proto od září obnovilo centrum ve 

vlastní režii – jako centrum pro maminky a děti Sluníčko. 

 
Snímek z vánočního jarmarku, který pořádala ZŠ 12. prosince 2012 
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6. Politické a zájmové organizace 

KSČM 

Strana měla v Morkovicích v tomto roce 59 členů. V průběhu roku dva členové zemřeli, a to Rudolf Horák a 

Miroslav Pátík. Naproti tomu do strany vstoupili tři noví členové, a to Robert Bareš, Zdeněk Pektor a Miroslav 

Svoboda. Stranu řídí pětičlenný výbor s předsedkyní Alžbětou Kubáskovou, který se scházel minimálně jednou 

měsíčně. Členové opět pořádali různé akce jako oslavu 1. Máje, zájezd na Slovensko na setkání Čechů a Slováků, 

loučení s prázdninami pro děti a navštěvovali své členy při významných životních jubileích. Členové se 

zúčastňovali i akcí pořádaných OV KSČM. 

KDU-ČSL 

KDU-ČSL měla v roce 2012 17 členů, z toho 9 mužů a 8 žen. V tomto roce zemřel pan Oldřich Štěpánek, který 50 

let zastával funkci kostelníka. Strana získala v tomto roce tři nové členy. Průměrný věk členů byl 66 let. 

Český svaz chovatelů 

Svaz čítal v roce 2012 celkem 22 členů. Ti se od března zapojovali při úklidu svého areálu, v němž uspořádali dvě 

akce. 29. června proběhla na oslavu ukončení školního roku ukázka agilit od pejskařek, které se kromě dětí z 

mateřské a základní školy zúčastnili i příznivci z řad veřejnosti. 12. září se konal nákupní trh kozlů, na němž bylo 

představeno celkem 12 kozlů. 

 
Děti z MŠ při návštěvě aukčního trhu 

Český zahrádkářský svaz Morkovice 

Na konci tohoto roku bylo členy organizace pouze 20 lidí, které vedl výbor ve složení: předseda Stanislav 

Štěpánek, místopředseda Milan Zaoral, pokladník Jena Štěpánková, revizor František Okálek a jednatelka Jitka 

Brňovjáková, která ovšem během roku zemřela. Organizace nemá žádnou zahrádkářskou kolonii, členové 

hospodaří pouze na zahrádkách u svých domů. Kromě toho členové provozují moštárnu společně s vařírnou 
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povidel, v níž během roku utržili 10 670 Kč. Dále již svaz v tomto roce neprovozoval žádné další činnosti, a to 

především z důvodu nemoci předsedy a revizora. 

Český svaz včelařů 

V Morkovicích se i nadále starali o včelstva členové Českého svazu včelařů. V Okresní organizaci Českého svazu 

včelařů naši obec nadále zastupoval Mgr. Rostislav Klimt, který byl i zástupcem kroměřížského okresu v 

Republikovém výboru Českého svazu včelařů. Peníze organizace získává z dotací od města a příspěvků od 

Agrodružstva Morkovice. 

Klub českých turistů 

V tomto roce měl klub 42 členů, tři členové se odhlásili a tři naopak přihlásili. Výbor pracoval ve složení: 

předsedkyně Jarmila Staňová, kronikářka Olga Churá, hospodářka Jana Kroutilíková a členové Vlasta Bayerová, 

Milada Blešová, Iva Bubeníčková a Kateřina Pásková. 

 
Silvestrovské setkání na Kleštěnci 

Klub pořádal následující akce: 

7. ledna zimní výstup na Radhošť, 14 km, 5 osob 

21. ledna výroční členská schůze, účast 30 osob 

28. ledna lednové courání, 17 a 23 km, účast 11 osob 

25. února Pulčínské vodopády, 14 km, účast 5 osob 

10. března Přerovská 50, 15 a 22 km, účast 9 osob 

17. března rozhledna Chocholík, 11 km, účast 10 osob 

24. března Kunkovický mlýn, 23 km, účast 7 osob 

15. dubna úklid na Strašné, 7 km, účast 8 osob 

28. dubna 25. ročník Morkovské véšlap, trasy 7, 10, 18, 25, 35 a 50 km, cyklo 25, 35 a 50 km, účast celkem 613 

osob 
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5. května otevření cyklostezky Morkovice – Nezamyslice, 23 km, účast 500 osob 

12. května Bystrička – Vsácký Cáb, 10 km, účast 12 osob 

26. května Jeseníky – výstup na Smrk, 14 km, účast 8 osob 

2. června zájezd do Lednice, 10 km, účast 38 osob 

9. června Chválkovice, 50 a 100 km 

16. června Plumluv – cyklo, 88 km, účast 3 osoby 

23. června procházka lesem, 14 a 20 km, účast 6 osob 

30. června – 7. července týdenní pobyt v Krkonoších, 122 km, účast 16 osob 

10. srpna prázdninová vycházka Luleč, 15 km, účast 11 osob 

15. září mikroregion Němčicka, 15 a 68 km, účast 11 osob 

22. září Běh naděje, 10 km, účast 8 osob 

28. září vycházka po okolí, 8 km, účast 9 osob 

13. října podzimními Chřiby, 16 km, účast 5 osob 

28. října Brdo – 8. výročí otevření rozhledny, 7 a 35 km, účast 2 osoby 

10. listopadu Jeseníky, 18 km, účast 9 osob 

25. listopadu Luhačovice, 10 km, účast 11 osob 

8. prosince vánoční trhy Olomouc, 10 km, účast 9 osob 

30. prosince Brdo – předsilvestrovský výstup, 7 – 35 km, účast 14 osob 

31. prosince Kleštěnec, 5 – 12 km, účast 12 osob 

Myslivecké sdružení LIPINA 

Myslivci ze sdružení Lipina začátkem roku podávali medikované krmivo, aby zlepšili zdravotní stav zvěře. Během 

roku díky finanční podpoře Zlínského kraje vybudovali tři umělé nory pro odlov škodné zvěře. Během roku 

myslivci ulovili celkem 9 srnců, 6 srn, 4 srnčata, 1 muflona, 1 muflonku, 18 lončáků, 32 lišek a liščat, 5 kun a 2 

jezevce. Kvůli snížení stavu drobné zvěře na ni v průběhu roku nebyly naplánovány žádné hony. 

Myslivecké sdružení Hubert 

V období od 1. dubna 2012 do 31. března 2013 myslivci ulovili 5 srnců, 4 srny, 4 srnčata, 9 lončáků, 5 selat, 33 

bažantů, 148 kachen, 10 lišek, 6 kun, 1 psíka mývalovitého a 2 jezevce. V honitbě uhynul 1 srnec, 3 srny a 2 

srnčata. V rámci zazvěřování honitby vypustili myslivci 20 kusů bažantí zvěře a 250 ks divokých kachen. 

Myslivci chovají 3 psy pro drobnou zvěř, 1 psa pro dosled spárkaté zvěře a 2 psy – norníky. 

Myslivecké sdružení Družba Pačlavice 

Myslivecké sdružení Družba Pačlavice mělo ke konci roku 2012 25 členů o průměrném věku 54,6 let, kteří se 

starají o 1431 h pozemků, z čehož je 345 ha lesa. Hlavní činností sdružení je přikrmování zvěře v zimních 

měsících, brigády, pořádání mysliveckého plesu, čištění, opravy a stavba nových přikrmovacích zařízení a zařízené 

pro lov zvěře. 

V tomto roce bylo zakoupeno 100 kachen březňaček a 40 vynesených bažantích slepic z krotkého chovu. Uloveno 

bylo 22 divokých bažantů, 91 kachen březňaček, 18 zajíců, 10 srnců, 10 srn, 8 srnčat, 2 daněly, 1 jelen, 2 laně, 28 

selat, 16 lončáků, 2 kňouři, 3 bachyně, 33 lišek, 2 kuny a 2 jezevci. 

Bike Triatlon Morkovice 

Rok 2012 byl pro klub třetí závodní sezónou, která byla velmi úspěšná. Kromě nárůstu počtu členů se zvednul také 

počet odjetých závodů a členové uspořádali první ročník závodu Morkovské bajk a jako spolupořadatelé pomáhali 

organizovat triatlony Morkovské chlap a Morkoman.  

Prvním závodem roku 2012 byl Morkovské Bajk, který proběhl poslední březnový víkend. Tím odstartovala 

závodní sezona čítající pro náš tým přes 25 závodních dnů. Účastnili jsme se především závodů horských kol a 

triatlonů. Zpestřením bylo několik závodů na silnici. 
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Závody horských kol jsou oblíbené mezi závodníky i diváky. S ohledem na naše partnery a rozpočtové podmínky 

jsme se zaměřovali především na závodní podniky v našem regionu a blízkém okolí. Účastnili jsme se tedy závodů 

ve Zlínském kraji, Olomouckém kraji, Severomoravském kraji a také na Západním Slovensku. Ovšem někteří naši 

závodníci se zúčastňovali i mimo tyto destinace. 

Valná část týmu byla zaměřená na maratonské závody horských kol. Většina z nich byla o distanci kolem 50 km, 

ovšem našly se i takové, které měly mnohem víc. Nejdelší závod jsme absolvovali na silničních kolech. 

Mezinárodní závod Tatry Tour měřil dlouhých 197 km. Z maratonů na horských kolech potom legendární Drásal 

maraton v Holešově, který měřil 120 km.   Ostatní členové týmu se věnovali duatlonovým a triatlonovým 

závodům. A to jak sprint-triatlonům, tak i královskému Iron manu (3,8 km plavání, 180 km kolo, 42 km běh). 

 
Nejlepší účastníci triatlonu „Morkovské chlap“ z Morkovic – Tomáš Horák, Ondra Horák a Marek Krejčíř 

Letošní sezona byla pro náš tým velmi úspěšná. Především v závodech maratonů horských kol zůstalo jen velmi 

málo těch, kde by se nepovedlo někomu z týmu obsadit stupně vítězů. Nejvíce se dařilo Pavlu Žákovi, který 

dokázal vyhrát v absolutním pořadí celkem 6 závodů: Author cyklo Litomyšl, Kellys Rampušák MTB 70km, 

Rajnochovické okruhy (silnice), Zlínská kola, Půchovský maraton a ve Zlínském kraji velmi prestižní Rusavskou 

50ku, kde si Pavel poradil s konkurencí více než  1200 soupeřů. Pavel také vyhrál v celkovém hodnocení 

Valašsko-Povážskou sérii, do které se započítávaly výsledky celkem osmi prestižních českých a slovenských 

půlmaratonů horských kol. 

Z činnosti triatlonistů našeho klubu. 

Mimo domácích závodů se triatlonových klání pravidelně účastní Jirka Trubelík, Ríša Petlach a Pavel Mich. Ihned 

na začátku letošní sezony dne 2.6.2012 se tato trojice postavila na start polovičního Ironmana v Dolanech u 

Pardubic. Závod o délce tratí 1,9 km plavání, 90 km jízdy na kole a 21 km běhu se vydařil všem třem našim 

triatlonistům. V konkurenci 370 závodníků se Jirka umístil na 142. místě v čase 04:57:31 hod. Ríša na místě 256. v 

čase 05:27:28 hod. a Pavel na místě 290. v čase 05:41:02 hod - všichni v osobních rekordech na trati polovičního  

Ironmana. Lze říci, že prostředím, zázemím a samotnou organizací se jedná o jeden z nejlepších triatlonových 
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závodů v republice (samozřejmě po Morkovicích) a všichni jsme se shodli, že se sem budeme každoročně vracet a 

vylepšovat naše časy. 

Po tomto závodě začala příprava na vrchol sezony - Ironman v Otrokovicích. Pro Pavla sezona kvůli zranění 

skončila a dne 23.6.2012 v 07:00 hodin se tak na start na Otrokovickém štěrkáči postavil Jirka s Ríšou a dalších 

170 borců, které nejprve čekalo zdolat 3,8 km plavání. Jirkovo „koupání“ trvalo 01:15:48 hod., Ríšovo pak 

01:26:15 hod. Na cyklisty čekalo 180 km v šesti okruzích, Jirka zvládl kolo za 05:16:18 hod!!!, Ríša se projížděl 

05:58:40 hod. Závěrečný maraton je zkouška nejen fyzických sil, ale i psychické odolnosti. Na kluky po sedmi či 

osmi hodinách dřiny čeká uběhnout 42 kilometrů. Jirka se s touto tratí vypořádal za 04:20:41 hodiny, Ríšovi zbylo 

patrně více sil a maraton dal za 04:12:22 hod. 

Oba dva borci tak zdárně dokončili nejtěžší triatlonový závod, Jirka si při svém druhém startu vylepšil osobní 

rekord, kdy závod dokončil v čase 10:58:11 na celkově 48. místě, v kategorii na místě 14., Ríša při své premiéře na 

trati Ironmana dosáhl času 11:44:17, který v celkovém hodnocení stačil na 82. místo, v kategorii pak na místo 28. 

Tenisový klub Morkovice 

Tenisté začali jako každý rok trénovat už začátkem ledna a 26. března zahájili přípravu venkovních kurtů. Během 

května členové na vlastní náklady vybetonovali základy a ve spolupráci s agrodružstvem zbudovali zásobník na 

vodu ke stříkání antuky a stali se tak nezávislými na zdroji vody od FC Morkovice. 

Během roku vyvíjeli členové klubu následující aktivity: 

 příprava a výchova mladých hráčů – zájemci z řad žáků ZŠ mohli pod vedením Bohumila Hanáčka 

trénovat ve sportovní hale, na kurtech a na cvičné zdi 

 individuální trénink a přátelská utkání mezi hráči – každým rokem se zvyšuje využívání kapacity kurtů. V 

průběhu tohoto roku bylo na kurtech odehráno více než 1 000 setů 

 turnaje pořádané na domácích kurtech – turnaj ve dvouhrách, turnaj ve čtyřhrách, turnaj ve čtyřhrách pro 

seniory nad 45 let, regionální liga MELTA 

 turnaje pořádané na půdě spřízněných klubů – tenisté se zúčastnili turnajů v Kyselovicích, v Břestu, v 

Žalkovicích, ve Zlíně 

Hospodaření klubu v roce 2012 

a) Příjmy   20 000,-  finanční dotace z rozpočtu města Morkovice 

              10 000,-  sponzorský příspěvek GSP High Tech Saws, s.r.o. 

              10 000,-  sponzorský příspěvek firmy ELITA 

                1 207,-  pronájem kurtů 

               14 150,-  členské příspěvky 

               55 357,- Příjem celkem 

b) Výdaje  13 534,-  nákup pytlované antuky 

                8 150,-  pronájem sportovní haly 

                2 707,- 42 m
3
 vody VaK KM 

                1 908,-  vedení účtu 

                2 266,- stavební materiál  

                2 194,-  oprava závlahového systému 

                5 760,-  tenisové míče Wilson 

                3 000,- údržba okolí (FC Morkovice) 

                2 082,-  sportovní poháry  

                1 056,- drobný nákup, čisticí prostředky 

              42 657,-  náklady celkem 
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FC Morkovice 

Stejně jako v minulých letech se hraje v Morkovicích fotbal v kategoriích Muži A, Muži B, Dorost, Starší žáci, 

Mladší žáci a přípravky. V sezóně 2011/2012 zvítězili Muži A v Krajském přeboru a postoupili do divize. Kromě 

toho zvítězili také v Poháru hejtmana Zlínského kraje. 

 
FC Morkovice – vítěz Poháru hejtmana Zlínského kraje 

Tentokrát bylo družstvo Morkovic v divizi zařazeno do skupiny E, tedy severní, a tak budou v sezóně 2012/13 

našimi soupeři družstva většinou ze severní Moravy. 

Sokol Morkovice 

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 

  
Tradiční turnaj v kulečníku Turnaj žen ve volejbale 
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Sbor dobrovolných hasičů 

Pro dobrovolné hasiče byl tento rok významný tím, že slavili 125 let od svého založení. 

  

  
Oslavy 125. výročí založení SDH 

V květnu dobrovolní hasiči uspořádali v areálu bývalé klášterní zahrady první ročník Memoriálu o putovní přilbu 

Josefa Vašiny a v září proběhl v areálu dětského hřiště 7. ročník závodu v požární všestrannosti. 
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Členská základna měla 69 členů, z toho 60 mužů a 9 žen. V září byl zvolen nový výbor, který nyní pracuje ve 

složení: starosta – Vladimír Štětina, velitel – Marek Kolář, referent MTZ + strojník – Michal Hlouš, jednatel – 

Jaromír Kubíček, hospodářka – Ilona Balšánková, vedoucí mládeže – Zdeněk Vašíček a preventista – Ondřej 

Janečka. 

Členové se účastnili okrskových schůzí a navštěvovali své kolegy při významných životních jubileích. Během 

roku se výbor sešel čtrnáctkrát a řešil především organizační zajištění oslav 125. výročí založení. 

Velkou událostí tohoto roku bylo pro dobrovolné hasiče udělení titulu „zasloužilý hasič“ Ladislavu Krejčímu na 

zámku v Přibyslavi. Ladislav Krejčí je členem sboru už téměř 50 let. 

Členové tradičně uspořádali masopustní vodění medvěda, navštívili hasičské výlety v okolních obcích, uspořádali 

hodovou zábavu a zorganizovali zájezd do vinného sklepa do Čejkovic. Velmi významnou akcí byl tradičně 

hasičský výlet, který byl v tomto roce spojen i s oslavou 125. výročí založení. Kromě občanů z Morkovic se akce 

zúčastnili hasiči z družební obce Žitavany, zástupci KOMETU Pečky a všechny sbory z okolních obcí. Hrála 

skupina DORADO a dechová hudba Šohajé. 

Mladí hasiči 

Oblíbenost hasičské práce v Morkovicích roste a rozrůstá se i počet mladých hasičů. Na konci roku jich už bylo 

60, z toho 11 dětí ve věku 4 – 6 let, 40 dětí ve věku 6 – 14 let a 9 dětí v dorostenecké kategorii. Scházejí se jednou 

týdně v klubovně, na dvoře zbrojnice, na cvičišti a v zimě v tělocvičně. O mladé hasiče se starají Kristina Krejčí, 

Zdeněk Vašíček, Jana Mazurová, Marie Krejčí, Kristina Krejčí, Pavel Mazur a Marek Roman. 

 
Mladí hasiči na soutěži v Šumperku 
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Během roku se mladí hasiči zúčastnili 15 soutěží družstev (branné závody, požární útoky, štafety a uzlování), 9 

soutěží jednotlivců (běh na 60 m s překážkami) a tři mladí hasiči soutěžili na 100 m s překážkami na soutěžích 

„Český pohár Velkopopovického kozla“ a „Bigshock pohár“. 

V červenci se 28 dětí společně se čtyřmi vedoucími, třemi instruktory a zdravotnicí vydalo na víkendové 

soustředění pod stany do Pornic. 

Mladým hasičům se velmi dařilo, přivezli si pohár ze všech soutěží, kterých se v tomto roce účastnili. 

7. Složky Integrovaného záchranného systému 
Integrovaný záchranný systém Integrovaný záchranný systém (IZS) existuje v České republice od roku 2001, 

ačkoliv jeho základy vznikly již v roce 1993. Hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému je 

Hasičský záchranný sbor České republiky. Pokud na místě neštěstí zasahuje více složek IZS, velitelem zásahu se 

stává vedoucí člen složky, jejíž činnost na místě převažuje.  

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro možnost ohlášení neštěstí a následný neodkladný zásah. 

Jsou to: Hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany obcí, Zdravotnická záchranná služba a Policie České 

republiky.  

Hasičský záchranný sbor, Zdravotnickou záchrannou službu a Policii České republiky zřizuje a řídí stát nebo kraj.  

 
Příjezd jednotky HZS k požáru domu  č.p. 80 na ul. Nerudova (6. prosince 2012) 

Jednotku požární ochrany obce jsou povinny zřídit všechny obce v České republice. Její členové jsou většinou i 

členy Sboru dobrovolných hasičů, ale žádný přímý vztah mezi jednotkou sboru dobrovolných hasičů a sborem 

dobrovolných hasičů není. Sbor dobrovolných hasičů je zájmová organizace působící v oblasti požární ochrany, 

zatímco jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizační složka města, podléhá starostovi a je přímo 

financovaná z rozpočtu města. 
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Ze základních složek IZS působily v roce 2012 v Morkovicích –Slížanech tři: Hasičský záchranný sbor Zlínského 

kraje, Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Morkovice-Slížany a Policie České republiky. O zřízení 

výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby dlouhodobě usilují představitelé města. 

Hasičský záchranný sbor Morkovice 

Hasiči pracovali ve třech směnách - směna A: Bc. Lubomír Zaoral DiS., Jiří Trněný, směna B: Zdeněk Havel, 

František Holásek, Karel Řezáč a směna C: Martin Procházka, Bc. Vladimír Blaško a Zdeněk Přibyl. V roce 2012 

zasahovali u 87 událostí včetně tří prověřovacích cvičení. 21. února se konal na rybníku Palovák společný výcvik 

jednotky profesionálních hasičů a jednotky sboru dobrovolných hasičů. Výcvik byl zaměřený na záchranu osob při 

proboření ledu. 

 

Policie České republiky 

Policie České republiky - obvodní oddělení Morkovice-Slížany sídlí na Náměstí v domě č.p. 26. Do působnosti 

patří obce: Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany (Blišice, Jestřabice, Lískovec), 

Kunkovice, Litenčice, Soběsuky (Milovice, Skržice), Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice (Pornice, Lhota), 

Počenice, Prasklice, Roštín, Strabenice, Střílky, Tetětice, Uhřice, Věžky (Vlčí Doly), Zástřizly, Zborovice 

(Medlov), Troubky-Zdislavice, Zdounky (Cvrčovice, Divoky, Lebedov, Nětčice, Těšánky). Vedoucím oddělení je 

npor. Ing. Zdeněk Štelc, jeho zástupcem npor. Mgr. Karel Ivánek. 
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8. Náboženství 

Římskokatolická farnost Morkovice 

Oproti předchozímu roku nedošlo ve farnosti k žádným změnám, co se týče faráře, ministrantů, scholy, kostelníka, 

varhaníka a kostelního sboru. Nově vznikla „scholička“, což je skupina sedmi malých děvčat, které vede Kristýna 

Jašková, Kateřina Holásková a Jan Brablík. 

Mše svaté jsou slouženy každou neděli, v církevní svátky a slavnosti a ve všední dny třikrát týdně. Pokračují 

modlitby živého růžence, čtvrteční adorace, adorace každou třetí neděli a adorace první pátek v měsíci. Každou 

první sobotu v měsíci probíhá ráno „Mariánské večeřadlo“. I dále je vydáván informátor Hlas od Jordánu. 

Nemocné ve farnosti navštěvuje farář podle jejich potřeb a pan Evžen Najman jim každou neděli nosí svaté 

přijímání. Během roku bylo v kostele pokřtěno 5 dětí a uskutečnilo se 12 pohřbů. 

Z dalších aktivit ve farnosti: pobožnosti křížové cesty v postní době, májové pobožnosti v květnu, roráty v 

adventní době, snídaně dětí na faře, žehnání domů ve vánoční době, žehnání polí s prosbou o úrodu, modlitby 

matek za jejich děti, nově také modlitby otců. 

V rámci charity proběhla tříkrálová sbírka, v níž osm skupin vykoledovalo 42 240 Kč, postní almužna na pomoc 

bližním v nouzi a děkanátní sbírka na Nemocnici milosrdných sester v Kroměříži. Kromě toho farnost v rámci 

Adopce na dálku podporuje dvě děti na Haiti a pořádá různé sbírky. 

Rok 2012 byl Rokem víry. Na jeho zahájení si věřící nechali na mši požehnat kříže. 

Během roku se ve farnosti pořádala spousta akcí: 

8. ledna koncert na poděkování koledníkům a dárcům tříkrálové sbírky. Vstupné bylo věnováno na opravu kostela. 

12. února udílení svátosti pomazání nemocným v kostele. 

18. února III. farní ples v KD v Pačlavicích, na němž hrála skupina Audio. Výtěžek z plesu byl věnován na opravu 

kostelů v Morkovicích, Pačlavicích a Prasklicích. 

22. února ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele. 

17. března postní duchovní obnova v KD Pačlavice, kterou vedla Komunita Blahoslavenství z Dolan. 

13. dubna po mši svaté promítání videa z poutě do Svaté země v roce 2001. 

15. dubna slavnost božího Milosrdenství – mši svatou celebroval Mons. Pavel Posád – pomocný biskup 

českobudějovický. 

29. dubna benefiční koncert ve farním kostele, kde vystoupil dětský sbor Scholička z Lidečka a žáci a učitelé ze 

ZUŠ Morkovice. Výtěžek z tohoto koncertu byl věnován Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence v Kroměříži. 

14. května křížové prosebné dny za úrodu – průvod do polí. 

16. května svátek sv. Jana Nepomuckého – po mši svaté šel průvod na náměstí k nově opravené soše sv. Jana, 

která byla nově požehnána. 

27. května děkovná pobožnost za svátost biřmování – farní den s dechovou hudbou Morkovčanka na farní zahradě. 

7. června Boží Tělo – eucharistický průvod ke čtyřem oltářům na Náměstí. 

24. června Hodová mše svatá na letním kině s prvním svatým přijímáním. Odpoledne na farní zahradě hrála 

dechová hudba Morkovčanka. 

26. července poutní mše svatá u kaple svaté Anny ve Slížanech. 

28. července poutní mše ke svaté Anně u Zdravé Vody ve Lhotě. 

3. září mše na zahájení nového školního roku. 

23. září při poděkování za úrodu. Z plodů úrody byla vytvořena dekorace před oltářem. 

11. října zahájení Roku víry – mše spojená s žehnáním křížů. 

1. prosince adventní duchovní obnova v KD Pačlavice – přednášel P. Josef Pelc – děkan v Uherském Brodě. 

23. prosince večer průvod s betlémským světlem z kostela na náměstí, kde si občané mohli vzít světlo domů. 

27. prosince žehnání vína na svátek sv. Jana, poté posezení na faře. 

30. prosince vánoční besídka pro děti v kostele – děti si nacvičily vánoční příběh narození Ježíše. 
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Kromě toho se konalo několik poutí a zájemci mohli vyrazit i na cizí poutě. 

V tomto roce probíhala oprava krovů a krytiny střechy kostela a oprava fary – štítové zdi a společenské místnosti s 

kuchyňkou. 

Církev československá husitská 

Jako farářka Církve československé husitské v Morkovicích působila i nadále Jana Chaloupková a ve funkci 

předsedkyně rady starších Marii Medkovou. Bohoslužby probíhaly pravidelně 1. a 3. neděli v měsíci a o svátcích. 

9. Hospodářství 

Morex Morkovice 

Morex je největším dodavatelem pedigu a potřeb pro pletení z pedigu v České republice. Vyrábí především košíky 

na potraviny (50 % výroby), kazety na šití, ošatky na kynutí těsta, nábytek, stojany, bytové doplňky a zabývá se i 

zakázkovou výrobou. Stále více hotových výrobků se dováží z Asie. Dovoz se rozšířil o dárkové zboží – například 

hodiny, obrazy, keramika, dřevěné bytové doplňky a kovové doplňky. 

V roce 2012 zaměstnávala firma 24 lidí a její výroba činila 16 % z celkového obratu díky zakázce pro firmu Shell 

na koše na bagety. 

Hanhart Morkovice 

Firma Hanhart Morkovice vyrábí komponenty pro automobilový průmysl, elektromagnety a cívky do startérů. 

Vyváží především do Německa, Maďarska, Polska, Slovenska, Finska, Bulharska a Řecka. V roce 2011 měla 

firma 78 zaměstnanců a její obrat činil 93 930 000 Kč. 

V tomto roce zahájila firma výrobu ručních kuchyňských krájecích strojků značky PORKERT. Hanhart se snaží 

konkurovat levným čínským výrobkům, jejich strategie spočívá v tradici výrobku, kvalitě opracování, zdravotní 

nezávadnosti povrchové úpravy, perfektní funkčnosti a záruce v délce 5 let. Veškeré komponenty jsou vyráběné na 

území ČR a 90 % produkce se vyváží do zahraničí. 

Agrodružstvo Morkovice 

V roce 2012 hospodařilo Agrodružstvo Morkovice na výměře 5374 ha. Zaměstnávalo 137 osob, z toho bylo 7 

řídících pracovníků. Ke konci roku mělo družstvo 157 členů. V tomto roce byla k 30. 6. ukončena výroba 

opracované celé a porcované chlazené a mražené drůbeže z důvodu prodeje celé farmy Prasklice schváleného 

členskou schůzí.  

Předsedou představenstva byl Ing. Josef Uchytil, místopředsedou a vedoucím personálního úseku byl Ing. Jaromír 

Stavinoha, vedoucím rostlinné výroby Ing. Tomáš Zezulák a ekonomkou Ing. Libuše Fialíková. 

Disponibilní zisk ve výši 11 783 467,54 Kč byl rozdělen takto: 100 000 Kč příděl do nedělitelného fondu, 200 000 

Kč do fondu kulturních a sociálních potřeb, 3 500 000 Kč podíly za zisku pro členy družstva a 7 983 467,54 Kč 

byl převedeno na účet nerozdělených zisků minulých let. 

Průměrný výnos komodit v tomto roce: pšenice 5 t/ha, ječmen 5,6 t/h, cukrovka 75,5 t/h a užitkovost dojnic 8814 

litrů za rok. Stav zvířat ke konci roku byl: 804 krav, 1 plemenný býk, 227 telat a 526 jalovic. 
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10. Statistické údaje 
K 1. 1. 2012 bylo v Morkovicích – Slížanech nahlášeno 2858 osob, během roku přibylo 70 osob a ubylo 92 osob. 

Stav na konci roku byl tedy 2834 osob. 

Část Morkovice 

Stav obyvatelstva na začátku roku byl 2473 osob. Během roku přibylo 54 osob – z toho bylo 16 narozených (9 

chlapců a 7 děvčat), 34 přihlášených (17 mužů a 17 žen) a 4 přehlášeni ze Slížan (2 muži a 2 ženy). Ubylo 72 osob 

– z toho 34 zemřelo (16 mužů a 18 žen), 42 se odhlásilo (20 mužů a 22 žen) a 7 se přehlásilo do Slížan (2 muži a 5 

žen). Stav na konci roku byl tedy 2455 osob. 

Část Slížany 

Stav obyvatelstva na začátku roku byl 383 osob. Během roku přibylo 16 osob – z toho bylo 5 narozených (2 

chlapci a 3 děvčata), 4 přihlášení (2 muži a 2 ženy) a 7 přehlášených z Morkovic (2 muži a 5 žen). Ubylo 20 osob 

– z toho 8 zemřelo (5 mužů a 3 ženy), 8 se odhlásilo (2 muži a 6 žen) a 4 se přehlásili do Morkovic (2 muži a 2 

ženy). Stav na konci roku byl tedy 379 osob. 

Nové stavby 

V roce 2012 byly zkolaudovány 4 nové rodinné domy (č.p. 793, 836, 840 a 865). Nově byla stavebním úřadem 

povolena stavba dalších 15 rodinných domů. 

  
ul. Jabloňová a Zahradní ul. Trávníky 

 




