
1. Počasí 
 

Počasí v roce 2013 bylo poznamenáno především nedostatkem slunečního svitu, který již od ledna lidem 

způsoboval špatnou náladu, únavu a deprese. Leden byl velmi mrazivý a zima se držela po dlouhou dobu – 

poslední zbytky sněhu roztály až v dubnu. Květen byl stále teplotně podprůměrný a k tomu i hodně deštivý, 

což vydrželo až do června, kdy během měsíce spadlo 128,2 mm srážek. Špatné počasí skončilo před 

prázdninami – celý červenec a srpen bylo velmi teplo a občas se vyskytly bouřky. V září teplé počasí 

skončilo a měsíc byl teplotně podprůměrný. Poslední tři měsíce roku byly naopak teplotně nadprůměrné, 

slunečné a téměř bez srážek. 

 
Příchod jara na poli pod cyklostezkou 

 

Teplota a srážky 
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Tabulka teploty a srážek 

 
teplota srážky 

 

teplota vzduchu 
°C 

dlouhodobý 
průměr 

úhrn srážek 
mm 

dlouhodobý 
normál 

leden -2,7 -2,5 63 47 

únor -1 -0,5 73 46 

březen 0,1 3,3 64 44 

duben 8,6 8,2 21 56 

květen 12,9 13,1 97 82 

červen 16,4 16,1 117 102 

červenec 19,7 17,4 13 89 

srpen 18,6 17 77 83 

září 11,7 13,4 122 58 

říjen 9,9 8,7 45 50 

listopad 4,8 3,5 53 64 

prosinec 1,4 -0,6 20 60 

rok 2011 8,3 8,1 765 786 

 

Graf teploty 
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2. Přehled událostí 

Leden 

 

 

 

 

 

5. ledna pořádala Charita tradiční „Tříkrálovou sbírku“. Po městě 

chodilo několik skupin koledníků v kostýmech tří králů. V 

návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo 

koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika 

celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží. Jde například 

o zlepšení vybavení azylových domů a denních stacionářů nebo 

nákup vozidel pro převoz vozíčkářů. 

 
 

Ve dnech 11. a 12. ledna se konalo první kolo historicky první přímé volby prezidenta republiky. Ve druhém 

kole byl prezidentem zvolen Ing. Miloš Zeman. 

Celostátní výsledky voleb: 

Kandidát Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA KDU-ČSL 255 045 4,95 - - 

2 Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 841 437 16,35 - - 

3 Bobošíková Jana Ing. SBB 123 171 2,39 - - 

4 Fischerová Taťana KH 166 211 3,23 - 
 

5 Sobotka Přemysl MUDr. ODS 126 846 2,46 - - 

6 Zeman Miloš Ing. SPOZ 1 245 848 24,21 2 717 405 54,80 

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 351 916 6,84 - - 

8 Dienstbier Jiří ČSSD 829 297 16,12 - - 

9 Schwarzenberg Karel TOP 09 1 204 195 23,40 2 241 171 45,19 
 

 
Zahájení sčítání hlasů ve volebním okrsku č. 2 (sál hasičské zbrojnice) 

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/tradice/
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/vyuziti-sbirky/


Výsledky voleb v našem městě: 

Kandidát Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA KDU-ČSL 99 7,06 - - 

2 Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 258 18,41 - - 

3 Bobošíková Jana Ing. SBB 34 2,42 - - 

4 Fischerová Taťana KH 27 1,92 - - 

5 Sobotka Přemysl MUDr. ODS 22 1,57 - - 

6 Zeman Miloš Ing. SPOZ 453 32,33 987 73,16 

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 112 7,99 - - 

8 Dienstbier Jiří ČSSD 259 18,48 - - 

9 Schwarzenberg Karel TOP 09 137 9,77 362 26,83 

V neděli 13. ledna se v chrámu sv. Jana Křtitele konal opožděný vánoční koncert, na kterém vystoupila 

dechová hudba Morkovčanka, žáci a učitelé místní ZUŠ a jako hosté komorní soubor Collegium Classic 

z Uherského Brodu. Výtěžek koncertu byl určen na pokračování oprav střechy kostela. 

14. ledna byl v prostoru vedle nákupního střediska umístěn kontejner na staré šaty a boty. Oblečení je po 

přetřídění využíváno na pomoc sociálně slabým lidem. 

16. ledna provedli profesionální hasiči v rámci výcviku práce s motorovou pilou kácení starých bříz na 

ul. Kolaříkova u bytového domu č.p. 779. 

22. ledna se vlivem silného větru, vlhkého vzduchu a teplot pod nulou vytvořila na stromech silná námraza, 

která ale naštěstí nezpůsobila žádné větší škody. 

24. ledna prasknul u cesty před radnicí vodovodní řad. Kvůli této poruše byla na několik hodin přerušena 

dodávka pitné vody pro většinu Morkovic, naštěstí se pracovníkům Vodovodů a kanalizací Kroměříž 

podařilo porušené místo rychle najít a opravit. 

 



V pátek 25. ledna pořádalo v sále kulturního domu v Pačlavicích Agrodružstvo Morkovice svůj tradiční ples. 

Většina plesů se pro neutěšený stav sokolovny bohužel koná mimo Morkovice. Pro zájemce z Morkovic-

Slížan byl zajištěn odvoz autobusy. 

 
Ples Agrodružstva Morkovice 

Ve druhé polovině měsíce byla cesta do Troubek zasypaná vysokou vrstvou sněhu a byla tedy neprůjezdná. 

Přesto občas někteří situace neznalí řidiči na tuto cestu vjížděli, někdy se jim podařilo auto otočit a vrátit se, 

ale často zapadli a pak byli nuceni hledat pomoc. 

 

31. ledna proběhl v základní škole zápis prváků pro školní rok 2013/2014. 



Únor 

V sobotu 2. února pořádal Pěvecký sbor Cantus reprezentační ples (opět v Pačlavicích). Vstupné bylo 

180 Kč s večeří a 120 Kč bez večeře. 

V sobotu 9. února uspořádal v Morkovicích sbor dobrovolných hasičů tradiční „vodění medvěda“. Vodění 

medvěda proběhlo zásluhou několika mladých a schopných organizátorů i ve Slížanech. 

  
Morkovice Slížany 

23. února proběhl v Morkovicích volejbalový turnaj „Memoriál Pepy Albrechta“, kterého se zúčastnilo 10 

družstev. Zvítězilo družstvo Sokol Orlovice. 

 

26. února předal zástupce firmy Hanhart Morkovice, s.r.o. jednotce sboru dobrovolných hasičů města nový 

automatický defibrilátor jako dar ke zlepšení vybavení jednotky. 

  



Březen 

2. března uspořádal Sokol Morkovice tradiční dětský karneval. 

  
O dobrou zábavu na karnevalu se staraly Eva Hladná, Anička Brázdilová, Pavla Zápařková a Katka Žemžulová 

Také v sobotu 2. března měli myslivci z Mysliveckého sdružení Družba Pačlavice výroční schůzi. MS 

Družba je jedno ze tří sdružení, která mají honitbu na katastru města. Dalšími jsou MS Hubert Morkovice a 

MS Lipina Počenice. 

13. března proběhla v sále kláštera za účasti asi 80 občanů prezentace studie výstavby nové radnice. Stav 

současné budovy byl vyhodnocen jako neopravitelný a proto byla připravena studie nové víceúčelové 

budovy, která by měla obsahovat prostory pro městský úřad, pro knihovnu a komerční prostory k pronájmu. 

Studii představil jeden z jejích autorů, morkovský rodák Ing. arch. Václav Kokeš a byla většinou přítomných 

kladně přijata. 

  
Autoři projektu Ing. Jan Kokeš, Ing. Václav Kokeš a 

Ing. Ladislav Vymazal 
Celkový pohled 

  
Půdorys 1 NP Půdorys 2 NP 

 



Stejný den, tedy 13. března proběhla v Římě po 

odstoupení papeže Benedikta XVI volba nového papeže, 

který přijal jméno František I. 

 

16. března navštívili zájemci, především z řad bývalých i současných „košařů“ slovenskou obec Rudník, ve 

které se konala tradiční akce „Nevšedné podoby prútia“. Někteří naši košikáři působili jako lektoři 

v tvořivých dílnách, a tak mohli návštěvníci z celého Slovenska obdivovat práci Stanislava Frkala, Marie 

Žemžulové a Dany Ptáčkové.  

 
Stanislav Frkal při předvádění pletení dětského křesla 

 

O týden později, 23. března, se konala další 

košikářská výstava v obci Ostrata, opět navštívená 

i místními zájemci o košikářství. 

Na snímku je starosta Morkovic-Slížan Pavel 

Horák, starosta Ostraty Karel Krátký a starosta 

slovenské obce Rudník Jaroslav Ferianec. 

 
 

23. a 24. března pořádalo město v sále hasičské zbrojnice Velikonoční výstavu. Organizaci výstavy 

zajišťovala kulturní komise. 



31. března uspořádal Bike Triatlon Morkovice závod „Morkovské bajk“ v délce 42 km, kterého se zúčastnilo 

60 závodníků. Jednalo se o první MTB závod této sezóny na Moravě. Bohužel v noci před závodem silně 

sněžilo a ráno leželo na zemi 20 cm sněhu a stále sněžilo. Bylo tedy velmi složité zajistit veškerý průběh 

závodu. Nakonec byla trať zkrácena a pro závodníky bylo výzvou především závod dokončit. Nakonec se 

úspěšně do cíle dostalo 40 účastníků. Za Bike Triatlon Morkovice nastoupilo 11 závodníků, z nichž závod 

dokončili jen 4. Celkovým vítězem se stal Milan Zvonek z klubu Toyota Dolák MTB. Z morkovských 

závodníků byl nejúspěšnějším Tomáš Horák, který skončil na 8. místě. 

 
V čele skupiny závodníků Tomáš Navrátil z pořádajícího Bike Triatlon Morkovice (10. v celkovém pořadí) 

Duben 

12. dubna pořádala v zasedací místnosti MěÚ 

europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová seminář pro 

seniory se zaměřením na obranu proti nekalým 

praktikám pořadatelů prodejních akcí a podomních 

prodejců. 

 

27. dubna pořádal Klub českých turistů tradiční akci 

„Morkovské véšlap“. Na výběr byly trasy 7, 10, 18, 25, 

35 a 50 km. Akce se zúčastnilo 573 osob. 

 



27. dubna pořádal Sokol stavění máje v sokolské zahradě. Ve Slížanech v Hliníku se máj stavěl v úterý 30. 

dubna. 

  
Morkovice Slížany 

Květen 

1. května zorganizovala římskokatolická farnost kácení 

smrků u pomníku padlých. Protože hrozilo nebezpečí 

pádu stromů na hřbitov nebo cestu, kácel stromy 

postupně od vršku lezec. Kácení organizovala farnost, 

protože pozemek patří církvi a dřevo bude použité na 

topení na faře. 

 

 
1. května pořádala Rodičovská akademie při ZŠ Morkovice zajímavou akci „Zasaď svůj strom“. Zájemci si 

mohli zakoupit ovocný strom, který pak opatřili jmenovkou a vysadili kolem cyklostezky. Výtěžek akce byl 

použitý na zařízení školního klubu pro žáky druhého stupně základní školy. 

 



4. května uspořádal Sbor dobrovolných hasičů na cvičišti vedle hasičské zbrojnice na počest zemřelého 

dlouholetého dobrovolného i profesionálního hasiče Josefa Vašiny druhý ročník soutěže v požárním útoku 

mužů, žen i starších pánů s názvem „O putovní přilbu Josefa Vašiny“. Po propršených dnech přilákalo 

krásné počasí do Morkovic 28 soutěžních družstev. Soutěžilo zde 17 družstev mužů, 8 družstev žen a 3 

družstva starších pánů. Celá soutěž probíhala hladce, bez komplikací a úrazů. Nejprve svůj um předvedli 

muži, po zkrácení dráhy ženy a jako poslední soutěžili starší páni. Závěr soutěže patřil slavnostnímu nástupu 

družstev s předáním cen, pohárů a putovních přileb z rukou paní Vašinové. 

 
Muži SDH Morkovice při požárním útoku 

8. května pořádal opět SDH soutěž pro žáky v běhu na 60 m přes překážky s názvem „Šedesátky 

v Morkovicích“. Soutěží se zúčastnilo 61 dětí. 

10. května zemřel ve věku 82 let jeden z velkých košikářských mistrů, pan Stanislav Štěpánek. Byl to držitel 

ceny města Morkovice-Slížany za celoživotní práci a propagaci místního tradičního košíkářského řemesla. 

Pohřeb se konal 18. května. 

12. května uspořádal sokol ve spolupráci s kulturní komisí v sokolovně oslavu Dne matek. Součástí 

programu byla i výstava a ochutnávka bábovek. 

  



25. května slavil pěvecký sbor Cantus 45. výročí svého vzniku. Při této příležitosti se konal jubilejní koncert, 

na kterém zpívaly sbory Cantus a Harmonia Mikolow z Polska. Byli pozváni i bývalí členové, kteří si na 

závěr zazpívali společně s oběma sbory. Dirigent sboru Ing. Vladimír Bleša na koncertě převzal od 

zastupitelů města „Cenu města Morkovice – Slížany“. O den později se stejný koncert konal v rámci dnů 

slovanské kultury v Kroměříži. 

  
Ing. Bleša s cenou města Spojené sbory Cantus a Harmonia 

Červen 

1. června proběhlo ve slížanském Hliníku kácení máje. Kácení „hasičského“ máje na dvoře hasičské 

zbrojnice proběhlo již 31.5. 

2. června došlo po silných deštích k povodním v královehradeckém kraji. Mezi postiženými byla i obec 

Rudník, které město Morkovice-Slížany darovalo částku 40 000 Kč na odstraňování škod. 

Od 17. do 26. června proběhlo ve Velkých Losinách 13. mistrovství světa IPCA (těžce tělesně postižených) 

šachistů. Turnaje se zúčastnilo 49 šachistů z 11 zemí světa a mezi nimi i Jaroslav Trávníček z Morkovic, 

který obsadil 33. místo. 

 
Jaroslav Trávníček při zápase na mistrovství světa 



22. června se v Morkovicích v areálu dětského hřiště konaly hody. Odpoledne vystoupila skupina 

historického šermu Aqua Fortis, taneční skupina irských tanců Démáirt, která pro zájemce nabídla i výuku 

jednoduchých tanečků, taneční kroužek mateřské školy a žáci ze základní školy. Večer zahrála dechová 

hudba Morkovčanka a po ní hudební skupina Spam Rock. Součástí hodů byla i košíkářská výstava spojená s 

ukázkou pletení různých výrobků a malování na obličej pro děti. 

 
Návštěvníci hodů měli možnost vyzkoušet si irské tance 

23. června slavil FC Morkovice 70 let svého trvání. Součástí oslav bylo slavnostní setkání bývalých i 

současných fotbalistů a funkcionářů v sále sokolovny a také turnaj čtyř družstev „O pohár starosty města 

Morkovice-Slížany“. 

  
FC Morkovice SK Prostějov – vítěz turnaje 

Červenec 

20. července proběhl 15. ročník tradičního triatlonového závodu Morkovské chlap, do kterého se přihlásilo 

rekordních 278 závodníků. Dalším rekordem byl i počet startujících členů morkovského týmu Bike Triatlon 

Morkovice, který se v tomto roce vyšplhal na 21. Vítězem tohoto ročníku se stal amatérský mistr světa v 

terénním triatlonu Jiří Klíma z týmu CK Pemap Přerov, který snížil hodnotu traťového rekordu na 51:09. Z 



morkovských závodníků se nejlépe umístil Pavel Žák, a to na třetím místě. V tomto roce přilákal závod i 

pozornost České televize, která přijela do Morkovic natočit reportáž. 

 

26. - 28. července pořádali chovatelé výstavu drobného zvířectva v areálu „béčince“ v ulici Olejna. V sobotu 

hrála živá hudba a byla zajištěna i bohatá tombola. 

Srpen 

4. srpna v noci se nad městem přehnala silná bouřka, 

která polámala několik stromů. Naštěstí nedošlo 

k žádným zraněním, zničené stromy byly během dne 

za pomoci hasičů a zaměstnanců města odklizeny. 

 

17. srpna proběhl v Hliníku fotbalový turnaj „Memoriál Jirky Navrátila“. Zúčastnilo se šest týmů, hlavním 

heslem akce bylo dobře si zahrát, pobavit se a snad i vyhrát. 

  



 

24. srpna proběhl v Morkovicích 14. ročník triatlonu 

Morkoman, jehož trať se skládá z 1500 m plavání, 

40 km na kole a 10 km běhu. Zúčastnilo se 50 

závodníků, z nichž byli 4 z Morkovic. Celkovým 

vítězem závodu se stal Martin Navařík z Rožnova, 

ze závodníků z Bike Triatlon Morkovice byl nejlepší 

Jirka Trubelík, který skončil celkově na 9. místě. 

 

27. srpna se před muzeem stala vážnější dopravní nehoda, při které došlo ke zranění osob a zasahovali při ní 

všechny složky integrovaného záchranného systému – policie, zdravotnická záchranná služba a hasiči. Opět 

se prokázalo, že největší problém s dojezdovým časem je u zdravotnické záchranné služby, která vyjíždí až 

z Kroměříže. Jednání o zřízení výjezdového stanoviště v Morkovicích ale již zdárně pokračují a tak se snad 

brzy dočkáme výrazného zkrácení času do poskytnutí pomoci. 

 
 

31. srpna pořádala místní organizace ČSSD v areálu dětského hřiště (bývalého letního kina) dětský den jako 

rozloučení s prázdninami.  



Září 

1. září se konal koncert vážné hudby v sále kláštera, který uspořádala kulturní komise. Soubor Camerata 

Cremsiriensis zde zahrál hudbu od Ludwiga van Beethovena, Paula Hindemintha a Camille Saint – Saëns. 

3. září využili hasiči z jednotky města toho, že se bazén na koupališti připravuje k vypuštění a uspořádali 

v něm výcvik záchrany tonoucího. Při výcviku byl použitý nový záchranářský oblek, vhodný i k záchraně 

osob v zimě, např. při propadnutí pod led.  

 

9. září došlo na křižovatce ulic Komenského a Nové Sady k dopravní nehodě s tragickými následky. Řidič 

přijíždějící od Pornic nezvládl ve velké rychlosti řízení, narazil do obrubníku na pravé straně cesty, strhl 

řízení do protisměru, na chodníku srazil procházející chodkyni a narazil do fasády protějšího domu. Řidič 

z místa nehody utekl, aniž by poskytl zraněné pomoc. Těžce zraněna byla naše občanka padesátisedmiletá 

Světlana Morongová, která bohužel při leteckém transportu do nemocnice v Olomouci zemřela. Řidiče se 

policii podařilo vypátrat po čtyřech hodinách.  

 



21. září pořádala základní škola ve spolupráci se Sokolem a městem tradiční „Běh naděje“. Jedná se o 

mimořádnou nezávodní sportovní akci spojenou s veřejnou sbírkou, určenou na boj proti rakovině. 

Pořadatelé vytyčili dvě tratě: kratší ulicemi města a delší ke kapli Strašná. 

 
Účastníci Běhu naděje v základní škole 

V září byl přestěhovaný bankomat, dříve umístěný na radnici ve zdi směrem k hlavní cestě, do nových 

prostor. Nyní je umístěný v budově č.p. 29 a přístupný je z prostor vedle nákupního střediska. Bankomat byl 

přestěhovaný z důvodu postupného vyklízení radnice a přípravy jejího bourání. 

Říjen 

Ve dnech 4. - 6. října se v sále hasičské zbrojnice konala sběratelská výstava. 4. října byla otevřena pro žáky 

základní školy a v následujících dvou dnech pro veřejnost. Na výstavě byly ukázky keramiky, vojenské 

historické předměty, liturgické předměty a různé modely aut nebo letadel. 

 



25. a 26. října probíhaly v České republice volby do poslanecké sněmovny. Jejich výsledky v našem městě 

shrnuje následující tabulka: 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Česká str.sociálně demokrat. 308 22,71 

2 Strana svobodných občanů 27 1,99 

3 Česká pirátská strana 27 1,99 

4 TOP 09 67 4,94 

5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 3 0,22 

6 Občanská demokratická strana 49 3,61 

9 politické hnutí Změna 2 0,14 

10 Strana soukromníků ČR 2 0,14 

11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 133 9,80 

13 Suver.-Strana zdravého rozumu 0 0,00 

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 24 1,76 

17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 133 9,80 

18 Dělnic.str.sociální spravedl. 12 0,88 

20 ANO 2011 213 15,70 

21 Komunistická str.Čech a Moravy 329 24,26 

22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 

23 Strana zelených 21 1,54 

24 Koruna Česká (monarch.strana) 6 0,44 

 

 
Členové okrskové volební komise M. Štěpánková a Ing. Jan Bleša při sčítání hlasů 



Listopad 

 

10. listopadu proběhl v chrámu sv. Jana Křtitele koncert duchovní 

hudby. Účinkoval Pěvecký sbor Cantus a Dómský smíšený sbor 

Brno. Na programu byly mimo jiné skladby Z. Pololáníka a také 

sbormistra Cantusu Ing. Vladimíra Bleši Sv. Cyril a Metoděj a 

Žalm č. 65, Ave Maria. 

 
(sv. Cyril a sv. Metoděj – autor dirigent PS Cantus Ing. Vladimír Bleša) 

 
 

Ve středu 20. listopadu proběhlo v kanceláři starosty 

poslední zasedání rady města před stěhováním. 

V následujícím týdnu se městský úřad přestěhoval 

do prostor Agrodružstva Morkovice na ul. Sokolská, 

kde začal od 1. prosince v pronajatých prostorách 

opět pracovat. Současně se i knihovna přestěhovala 

do provizorních prostor na Náměstí č.p. 29. 

Důvodem stěhování je připravovaná demolice staré 

budova radnice, jejíž stav byl po důkladném 

posouzení vyhodnocený jako neopravitelný. Vlastní 

demolice by měla proběhnout v příštím roce. 
 

30. listopadu a 1. prosince proběhla v sále hasičské zbrojnice vánoční výstava pořádaná kulturní komisí. 

 
  



Prosinec 

2. prosince otevřel nový nájemce prostory bývalého Penzionu Bernard u sportovní haly. Provozovna se nově 

jmenuje Restaurace Park, prostory restaurace jsou vybavené novým nábytkem a také možnosti ubytování se 

výrazně zlepšily. 

 

7. prosince pořádala kulturní komise mikulášskou nadílku spojenou s rozsvícením vánočního stromku na 

Náměstí. 

16. prosince byl vyhlášený cvičný poplach pro profesionální i dobrovolnou hasičskou jednotku. Při 

simulovaném závalu osoby ve stavebninách si v praxi vyzkoušeli vyprošťování pomocí nafukovacích vaků a 

další techniky záchrany zavalených osob. 

21. prosince pořádalo Myslivecké sdružení Hubert Morkovice vánoční hon. Drobná zvěř se již několik let 

prakticky nestřílí, je povolený pouze odstřel několika klusů do tomboly na myslivecký ples. 

 

31. prosince pořádali turisti tradiční silvestrovský výstup na Kleštěnec. Nový rok byl přivítán ohňostroji 

v sokolské zahradě, na Náměstí a na mnoha dalších místech ve městě. 




