
3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 

Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo města pracovalo ve stejném složení jako v předešlém roce, a to: Mgr. Pavel Horák (SNK1), 

Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava Albrechtová (SNK1), Mgr. Věra 

Kříčková (SNK1), Zdeněk Frkal (Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY), Mgr. Milan Budín (SNK1), Jan 

Jablunka (KSČM), Ing. Marie Pěnčíková (KSČM), Eva Lejsalová (KDU-ČSL), Jiří Minks (KSČM), Ing. Jan 

Bleša (KDU-ČSL), Jiří Navrátil (Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY), Vladimír Štětina (Hnutí na podporu 

dobrovolných hasičů), Petr Tlach (Slížany-Morkovice, CESTA ZMĚNY). Členové se během roku sešli 

celkem pětkrát. 

První zasedání zastupitelstva v tomto roce proběhlo 11. března za přítomnosti 14 členů. Na programu bylo: 

 Zpráva o plnění usnesení 

 Zpráva o činnosti rady města 

 Dotace organizacím na rok 2013 – byly schváleny následující dotace: 

Organizace Dotace v Kč 

FC Morkovice 600 000 

Sokol Morkovice 200 000 

ZUŠ Kroměříž, pobočka Morkovice 360 000 

SDH Morkovice 157 000 

PS Cantus Morkovice 80 000 

Pečovatelská služba Kroměříž 100 000 
 

 Zpráva o bezpečnostní situaci 

 Majetkoprávní úkony 

 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině základní školy – připojuje se bod d) základní škola zabezpečuje 

v souladu s § 111 zájmové vzdělávání ve školním klubu 

 Založení dozorčí rady pro s. r. o. založená městem – radě města bylo uloženo předložit zastupitelstvu 

návrh změny stanov společnosti Technické služby Morkovice – Slížany s. r. o., která bude obsahovat 

zřízení dozorčí rady této společnosti 

 Vyhlášení referenda na výstavbu nové radnice – neproběhne 

 Vyhlášení referenda na prodej podílu města na ČOV Morkovice – neproběhne 

Druhé zasedání se konalo 24. dubna za přítomnosti 12 členů zastupitelstva. Na úvod starosta poděkoval paní 

Marii Sumcové za 50 bezplatných odběrů krve a předal jí ocenění. Na programu bylo: 

 Zpráva o plnění usnesení 

 Rozpočtové opatření č. 1 

 Schválení účetní závěrky za rok 2012 

 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – rada města navrhla, aby sportovní halu provozovala 

společnost Technické služby Morkovice – Slížany, která již provozuje koupaliště, a povedlo se snížit 

průměrnou ztrátu z provozu o 10 %. Na pokrytí ztráty z provozu obou sportovišť je připravena smlouva 

o poskytnutí veřejné finanční podpory – tento návrh byl jednomyslně schválen. 

 Návrh na udělení ceny města – bylo schváleno udělení ceny města Ing. Vladimíru Blešovi za celoživotní 

skladatelskou a dirigentskou práci v oblasti sborového zpěvu. 

 Delegování k zastupování na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž a. s. – bylo 

jednomyslně schváleno delegování Mgr. Pavla Horáka na valnou hromadu společnosti Vodovody a 

kanalizace Kroměříž, a. s. v roce 2013 

 Majetkoprávní úkony 



Třetí zasedání se uskutečnilo 26. června za účasti 11 členů zastupitelstva. Na programu zasedání bylo: 

 Zpráva o plnění usnesení 

 Zpráva o činnosti rady města 

 Závěrečný účet za rok 2012 

 Majetkoprávní úkony 

 Rozpočtové opatření č. 2 

Čtvrté zasedání proběhlo 11. září za účasti 14 členů zastupitelstva. Na programu zasedání bylo: 

 Zpráva o plnění usnesení 

 Zpráva o činnosti rady města 

 Zpráva o ekonomice města 

 Majetkoprávní úkony 

 Rozpočtové opatření č. 3 

Páté a poslední zasedání v tomto roce proběhlo 4. prosince za účasti 11 členů zastupitelstva. Na programu 

bylo: 

 Zpráva o plnění usnesení 

 Zpráva o činnosti rady města 

 Založení právnické osoby Technické služby města Morkovice – Slížany, příspěvková organizace – 

zastupitelstvo města schválilo zřízení právnické osoby Technické služby města Morkovice – Slížany, 

příspěvková organizace , jelikož pro město bude výhodnější forma příspěvkové organizace než s. r. o. 

 Dopravní značení na ulici Nádražní – zastupitelstvo uložilo radě města zpracovat projekt změny 

dopravního značení v ulici Nádražní spočívající ve zřízení parkovacího pruhu 

 Smlouva o dopravní obslužnosti 

 Majetkoprávní úkony 

 Rozpočtové opatření č. 4 

 Návrh na přísedící soudce okresního soudu 

 
Stěhování knihovny do provizorních prostor na Náměstí č.p. 29 



Rozpočet 
V roce 2013 činily skutečné příjmy 44 344 628 Kč a výdaje 41 349 798 Kč. 

Příjmy 

  rozpočet skutečnost 

 Daňové příjmy   

1111 z příjmů FO ze závislé činnosti 6 364 000 5 563 110 

1112 z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 225 000 265 107 

1113 z  příjmů FO z kapitálových výnosů 592 000 631 560 

1121 z příjmů právnických osob 6 422 000 6 072 677 

1122 z příjmů práv. osob za obec 1 146 000 1 103 330 

1211 DPH 13 250 000 13 193 230 

1340 poplatek za komunální odpad 1 150 000 1 154 104 

1341-7 ostatní poplatky 133 000 135 775 

1351-5 odvod z loterií a výherních hracích přístrojů 1 110 000 1 110 337 

1361 správní poplatky 160 000 200 250 

1511 daň z nemovitostí 2 238 000 2 238 615 

 Nedaňové příjmy   

211* příjmy z úhrad dobývacího prostoru 77 000 77 297 

232* dividendy (VAK Kroměříž) 160 000 159 273 

311* odvody příspěvkových organizací 0 195 511 

331* kultura – činnosti knihovnické a muzeí 80 000 45 589 

341* tělovýchova – pronájem sportovní haly 46 000 46 500 

3612 bytové hospodářství 2 301 000 2 300 007 

3613 nebytové hospodářství 1 214 000 1 213 767 

3632 pohřebnictví 47 000 44 597 

3639 komunální služby a územní rozvoj 9 000 8 800 

372* nakládání s odpady 313 000 305 551 

435* služby sociální péče (DPS) 422 000 422 972 

551* požární ochrana (pronájem sálu has. zbrojnice) 50 000 3 404 

617* činnost místní správy 89 000 132 877 

631* příjmy z úroků 10 000 4 793 

6409 příjmy z pronájmu pozemků 60 000 117 047 

 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 50 000 59 830 

 Kapitálové příjmy   

6409 prodej pozemků 65000 100 207 

 Dotace   

4111 neinvestiční ze SR z VPS (volby) 61 000 164 407 

4112 neinvestiční ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu 2 745 000 2 744 500 

4113-6 ostatní neinvestiční přijaté transfery od státu 542 000 473 155 

4121 neinvestiční transfery od obcí 59 000 58 696 

4122 neinvestiční transfery od krajů 0 129 000 

4213 investiční dotace ze státních fondů 1 780 000 214 930 

4216 investiční dotace ze státního rozpočtu 0 3 653 821 



Výdaje 

  rozpočet skutečnost 

221* pozemní komunikace 7 373 000 6 101 392 

222* silniční doprava 205 000 202 860 

232* čištění a odvádění odpadních vod 150 000 73 886 

3111 mateřská škola  4 088 000 4 441 232 

3113 základní škola 2 851 000 2 821 292 

3314 kultura – činnosti knihovnické 920 000 841 259 

3315 kultura – činnosti muzeí 273 000 256 224 

3319 kultura – ostatní činnosti 194 000 160 612 

334* sdělovací prostředky – Zpravodaj 143 000 142 504 

339* ostatní záležitosti kultury – sbor pro obč. zál. 32 000 22 262 

341* tělovýchova (sport. hala, hřiště, tribuna) 366 000 473 129 

342* koupaliště 414 000 438 107 

3612 bytové hospodářství 960 000 870 111 

3613 nebytové hospodářství 738 000 1 035 560 

3631 veřejné osvětlení 440 000 696 117 

3632 pohřebnictví 137 000 60 926 

3633 výstavba a údržba inženýrských sítí 0 0 

3636 územní rozvoj 25 000 21 446 

3639 komunální služby a územní rozvoj 1 075 000 1 092 318 

3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 10 000 9 411 

3722 komunální odpad 1 788 000 1 788 038 

3725 separovaný odpad 2 618 000 5 479 843 

374* veřejná zeleň, skládka, deratizace 776 000 854 008 

434* sociální péče a pomoc přistěhovalcům 56 000 55 644 

435* dům s pečovatelskou službou 342 000 380 067 

5212 ochrana obyvatelstva 10 000 0 

551* požární ochrana 567 000 693 850 

6112 zastupitelské orgány 1 068 000 1 026 320 

6114 volby 61 000 126 865 

6171 nákuo dlouhodobého majetku 1 924 000 1 701 717 

6171 dotace organizacím 2 720 000 2 719 716 

6171 činnost místní správy 5 554 000 5 260 783 

631* služby peněžních ústavů 34 000 33 634 

6399 platby daní státnímu rozpočtu 1 403 000 1 378 189 

640* ostatní činnosti 64 000 90 476 

Zpravodaj 

Zpravodaj vyšel jako každý rok čtyřikrát, a to v březnu, červnu, září a prosinci. Občané se v něm mohli 

dočíst o dění v obci, na základní škole, ve farnosti a v zájmových organizacích, dále se ve zpravodajích 

nacházely pozvánky na různé kulturní i sportovní akce a zápisy ze zasedání zastupitelstva. 



Hlavní investiční akce 

  
Rekonstrukce komunikace a výstavba nových parkovacích míst na ul. Kolaříkova (mezi bytovými domy u koupaliště) 

  
Rekonstrukce chodníků na ul. Kolaříkova (vedle hlavní cesty) 

  
Zateplení fasády a výměna oken mateřské školy 

 
Proběhla oprava další části střechy kostela, která byla částečně hrazena z investiční dotace z rozpočtu města 



4. Kultura 

Morkovští ochotníci 

Rok 2013 započalo sdružení tím, že pozvalo dva spolky, aby předvedli v Morkovicích svoje hry: ŠAMU 

Štítina hru Dokonalá svatba a DS Hanácká scéna MěKS Kojetín hru Modré z nebe. Od ledna do března 

zkoušeli Morkovští ochotníci novou hru – Sen od Marie Tesař – jejíž premiéru předvedli v březnu. V dubnu 

se v Morkovicích konaly dvě reprízy a ochotníci se zúčastnili soutěžní přehlídky ve Štítině, kde byli 

doporučeni na národní finále Krakonošův podzim. V květnu se zúčastnili další soutěžní přehlídky – tentokrát 

šlo o přehlídku dětských představení Hanácký máj, kde vyhráli celou soutěž, kterou hodnotila dětská porota. 

V červnu ochotníci předvedli svoji hru dvakrát – na Morkovském majálesu a na městském uměleckém 

projektu Kontejnery, kdy hráli v parku ve Zlíně. V červenci zorganizovali v morkovské sokolovně 

nesoutěžní přehlídku divadelních monologů a hudby Art behind the curtain II a v Tovačově v zámeckém 

parku opět předvedli svoje nové představení. Od září ochotníci předvedli své představení ve Zdounkách, 

Nezamyslicích, Morkovicích, Pačlavicích, Hustopečích a Pavlovicích. Na konci roku zorganizovali 

představení souboru ŠAMU Štítina v rámci nesoutěžní přehlídky Morkovská divadelní zima 2014. 

 
Účinkující po premiéře hry Sen 

Pěvecký sbor Cantus 

V roce 2013 sbor uskutečnil pod vedením dirigentů Vladimíra Bleši, Evy Blešové  a Petra Kolaře devět 

koncertů a dvě příležitostná vystoupení. 

6. ledna vystoupilo 37 zpěváků, 3 houslisté a 3 varhaníci na vánočním koncertě v Kelči. 

12. ledna se konala členská schůze, na níž se novou předsedkyní výboru stala Magda Kuchaříková. 

2. února uspořádal sbor ples, na němž hrála hudba Hanačka z Břestu. 

4. května se konalo celodenní pracovní soustředění sboru. 



25. května se při příležitosti 45 let činnosti sboru konal jubilejní koncert, na nějž byli pozváni bývalí členové, 

kteří si na závěr se sborem zazpívali. Kromě sboru CantusS vystoupil i pěvecký sbor Harmonia Mikolow 

z Polska. 

26. května se v rámci dnů slovanské kultury uskutečnil v Kroměříži znovu společný koncert se sborem 

Harmonia. 

Během srpna vyjeli členové sboru na rekreační zájezd do Valtic, Lednice a Milotic. 

15. září se konal koncert sboru v Prasklicích na Křébech. 

10. listopadu koncertovali členové sboru v Morkovicích společně s Dómským smíšeným sborem sborem 

z Brna. 

17. listopadu proběhl koncert k ukončení Roku víry a cyrilometodějskému výročí. Sbor spíval společně 

s Dómským smíšeným sborem a Filharmonickým sborem za doprovodu Katedrálního orchestru Brno. 

23. listopadu doprovázel Cantus společně s Dómským smíšem sborem a Orchestrem katedrály Brno 

slavnostní mši k 950. výročí diecéze. 

27. prosince sbor zpíval na vánočním koncertu v Ostrožské Nové vsi a o den později i s orchestrem 

v Morkovicích. 

 
Vánoční koncert PS Cantus v kostele v Morkovicích dne 28.12.2013 

 

Dechová hudba Morkovčanka 

Začátkem roku 2013 měla kapela 12 stálých členů, jejichž počet se koncem roku rozrostl na 15. Během roku 

hrála kapela na různých akcích, jako například na rodinných oslavách, zábavách, koncertech a církevních 

akcích, a také odehrála svůj první ples, na který ji pozvalo sdružení myslivců ze Šelešovic. 



Knihovna 

V tomto roce byl zaznamenán pokles všech číselných ukazatelů, který byl způsobený uzavřením knihovny 

z důvodu jejího stěhování. Knihovna byla na jeden měsíc uzavřena a během této doby se asi 1/3 knihovního 

fondu přestěhovala do nových prostor. 

 
Prostory knihovny v přízemí radnice při stěhování 

Knihovna uspořádala několik akcí: 

 cestovatelská přednáška Japonsko – Jiří a Alena Márovi vyprávěli o splnění cestovatelského snu jejich 

syna Jirky upoutaného na invalidní vozík. Přednášky se zúčastnilo 36 osob. 

 „Knihovnická lekce“ – knihovnu navštívili žáci ze Základní školy v Litenčicích, kteří se naučili, jak 

s knihami pracovat, jak se orientovat v knihovně a jaké služby knihovna poskytuje. Celkem se 

zúčastnilo 35 žáků. 

 Beseda „Seznámení s knihovnou“ pro děti z Mateřské školy v Pornicích. Děti v knihovně strávily celé 

dopoledne, během kterého se seznámily s knihovnou a knihami a poslechly si pohádku. Dále předvedly 

básničky a písničky, které se naučily ve školce. Této besedy se zúčastnilo 29 dětí. 

Během roku v knihovně přibylo 726 titulů a pouze pět ubylo. Stav na konci roku tedy byl 25 954 titulů, 

z toho bylo 16 311 kusů krásné literatury, 8 606 kusů naučné literatury, 984 zvukových titulů a 53 zvukově 

obrazových. V knihovně bylo registrováno 457 čtenářů, z toho 145 dětí do 15 let. Tito čtenáři během roku 

provedli celkem 17 344 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 2013 registrováno 18 čtenářů, z toho 3 děti. Tito 

čtenáři si během roku vypůjčili celkem 418 titulů. 



5. Školství 

Základní škola 

Ve školním roce 2012/2013 byl ředitelem školy Mgr. Jan Košárek a zástupkyní Mgr. Jitka Kyasová. Školu 

navštěvovalo 375 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 60 dětí. 

Do první třídy nově nastoupilo 60 žáků. Devátou třídu ukončilo 43 dětí, z toho 4 pokračovalo na 

gymnázium, 16 na střední školy a 23 na učební obory. 

 
Zápis dětí do první třídy 

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: logopedický kroužek, dyslektický kroužek, 

taneční kroužek, školní časopis, matematický kroužek, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, 

volejbalový kroužek, fotbalový kroužek, keramický kroužek, sportovní kroužek, kroužek programování a 

výtvarný kroužek. 

V tomto roce opět probíhala rekonstrukce – rekonstrukce vstupní haly – výmalba malířem i žáky, sedačka, 

kytky. Rekonstrukce prostor před školní jídelnou – výmalba, výměna dveří a světel. Nový nábytek ve dvou 

třídách 1. stupně. Přepolstrování židlí v učebně hudební výchovy. Montáž žaluzií v učebně hudební výchovy. 

Výměna umyvadel a obložení kolem umyvadel ve 3. třídách 1. stupně. Obnovení provozu keramické pece – 

úklid místnosti a zpřístupnění malého skladu pro keramickou dílnu v suterénu. Úklid kůlny na dvoře, drobné 



opravy a využití jako kolárna. Pořízení nových pracovních desek do kuchyně (dle požadavku hygieny). 

Sázení stromků na zahradě (15ks) díky podpoře po akci „zasaď stromy“. Rekonstrukce osvětlení tělocvičny. 

Oprava střechy nové budovy. Nový chodník před školou. Zakoupení dvou dataprojektorů do učeben nové 

budovy. Opravy kotlů v kotelně, likvidace nefunkční expanzní nádrže. Zakoupení koberce do 2. třídy. 

Vykoupení zásobníku na toaletní papír a dávkovačů na mýdlo od firmy ILLE. Rekonstrukce školní jídelny 

likvidace starého obložení a montáž nového, nátěry radiátorů, nová podlaha, vybouraní nepotřebné zdi a 

starých obkladů. Stěhování školní knihovny, výmalba prostor a vznik školního klubu. Instalace nových 

počítačů do „nové“ počítačové učebny (20 počítačů od České spořitelny a. s.). Výmalba učebny AJ – pro 

potřeby nové 1. třídy, oprava podlahy, pořízení koberce, nové desky na lavice. Instalace dvou interaktivních 

tabuli (projekt EU peníze školám). Výměna podlahy ve třídě v 1. patře nové budovy. Výmalba chodby 

v přízemí nové budovy, natření zárubní, výměna osvětlení, zhotovení 3 ks světlíku, objednání nových dveří 

pro výměnu v celé chodbě. Drobné výmalby a opravy v prostorách školy. 

 
Sraz bývalých žáků – pětapadesátníků 

Mateřská škola 

Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 2012/2013 104 dětí, z toho 26 v Beruškách, 27 v Pastelkách, 

24 ve Sluníčkách a 27 v Notičkách. Kolektiv učitelů zůstává stejný, pouze pan učitel Musel přešel do 

Berušek a paní učitelka Topičová do Notiček. 

Školní rok se nesl v duchu hesla „díváme se kolem sebe“ – výuka byla zaměřena na rozvoj zrakového 

vnímání a smyslů spojených s objevováním a kreativitou. Děti pozorovaly přírodu, poznávaly barvy a tvary a 

učily se vnímat věci kolem sebe. 

Ve školce probíhala opět spousta akcí – Drakiáda, uspávání broučků, besídky, tvořivé odpoledne – 

bramboriáda, malování na trička, karneval, návštěva divadelních představení, pálení čarodějnic a slavnostní 

rozloučení s předškoláky. Dětí se také mohly přihlásit do zájmových kroužků – na výběr byl sportovní, 

hudební a výtvarný. 



V tomto roce probíhaly opět různé opravy budovy a od června i rozsáhlejší rekonstrukce včetně zateplení, 

výměny oken a kuchyně. 

 
Mateřská škola po zateplení fasády 

 

Základní umělecká škola 

Ve školním roce 2012/2013 měli žáci opět možnost vzdělávat se v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. 

Opět pro malý zájem nebyl otevřel literárně – dramatický obor. Školu navštěvovalo 120 žáků. 

V tomto školním roce zde učili tito učitelé: Petra Bajerová (zobcová flétna), Marek Bubeníček (elektrické 

klávesy), Tomáš Handrych (kytara), Alena Hübnerová (housle), Veronika Juřenová (pěvecká hlasová 

výchova), Mgr. Vít Krejčiřík (klavír, bicí, korepetice), Vojtěch Ludík (vedoucí pobočky, zobcová flétna, 

trubka, hudební nauka), 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). 

První akcí školního roku byly dva adventní koncerty, na nichž účinkovali žáci, učitelé a hosté ZUŠ. 

V prosinci dále proběhla ve třídách hudební nauky mikulášská nadílka. Kromě toho se před Vánoci konaly 

besídky v sále bývalého kláštera, na kterých vystoupili i nejmladší hudebníci a tanečníci. Starší žáci 

vystoupili na dvou vánočních koncertech a před svátky navštívili domov důchodců v Pačlavicích, aby 

potěšili seniory. V polovině ledna proběhl v kostele v Morkovicích Vánoční benefiční koncert, na který se 

žáci několik měsíců připravovali. Poslední dubnovou neděli se v kostele konal další koncert – tentokrát 

Velikonoční benefiční koncert. První květnová neděle byla pro několik žáků ZUŠ významná – ten den totiž 

absolvovali. Hned další den v sokolovně probíhaly výchovné koncerty pro žáky mateřské a základní školy. 

Žáci hudebního a tanečního oboru se prezentovali také na Dni matek konaném v sokolovně. 20. května žáci 

dodatečně popřáli ke Dni matek všem maminkám, babičkám a prababičkám v Pačlavicích. Začátkem června 

děti čekaly postupové zkoušky a po nich závěrečný koncert. Na závěr roku byl pro žáky připraven tradiční 

táborák a vzdělávací výlet do Poličky. 



Centrum pro maminky a děti Sluníčko 

I v roce 2013 bylo ve městě otevřené Centrum Sluníčko. Sídlilo v prvním patře radnice, vedoucí byla paní 

M. Brablíková a navštěvovala jej spousta maminek s dětmi. V průběhu roku pořádalo centrum mnoho akcí, 

např. dětský karneval, mikulášskou nadílku i vánoční besídku. 

 
Děti se svými maminkami při karnevalu (v horní řadě uprostřed vedoucí centra Marie Brablíková) 

 

6. Politické a zájmové organizace 

KSČM 

V roce 2013 měla strana 55 členů, což je o čtyři méně než předchozí rok – tři členové se odstěhovali a jeden 

zemřel. V listopadu se uskutečnila výroční členská schůze, které se zúčastnili i zástupci OV KSČM. Na této 

schůzi byl potvrzen stávající výbor a zvolen nový předseda organizace, a to Jan Jablunka ml. I v tomto roce 

strana uspořádala oslavu 1. máje, zájezd na setkání Čechů a Slováků (tentokrát v Dubňanech) a nadále 

navštěvovala své členy při životních jubileích. V říjnu tohoto roku se uskutečnily volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, v nichž byla zvolena Ing. Marie Pěnčíková z Morkovic. 

KDU-ČSL 

V tomto roce měla strana v našem městě 19 členů, z toho bylo 8 mužů a 11 žen. Během roku jeden z členů 

zemřel. Dále odstoupil dlouholetý jednatel, pan Hanák, a na jeho místo nastoupil pan Brablík. 



SDH Morkovice 

Ke konci roku měl sbor celkem 69 členů, z toho 60 

mužů a 9 žen. Výbor pracoval ve složení: Vladimír 

Štětina – starosta, Marek Kolář – velitel, Michal 

Hlouš (po volbách vyměněn za Antonína Koupila) – 

referent MTZ + strojník, Jaromír Kubíček – 

jednatel, Ilona Balšánová – hospodářka, Zdeněk 

Vašíček – vedoucí mládeže a Ondřej Janečka – 

preventista. Členové výboru navštívili všechny 

členy, kteří v roce 2013 slavili životní jubileum, a 

dvanáctkrát se sešli a probírali organizační zajištění 

činnosti sboru.  
Starosta SDH Vl. Štětina 

5. května pořádali v areálu bývalé klášterní zahrady druhý ročník memoriálu O putovní přilbu Josefa Vašiny. 

 

Družstvo žen SDH Morkovice při přípravě na požární útok 

8. května se konala soutěž v PS v běhu na 60 metrů, jíž se zúčastnili jednotlivci z řad mladých hasičů. 

28. září se v areálu dětského hřiště konal 7. ročník závodu požární všestrannosti. 

Členové odpracovali spoustu brigádnických hodin při přebudování areálu bývalé klášterní zahrady na 

sportovní plochu k nácviku požárních disciplín a pořádání hasičských soutěží. Pravidelně provádějí údržbu 

majetku (především budov a technického vybavení). 

Z kulturní činnosti: 

Členové navštívili ples SDH Bedihošť. 

Bylo uspořádáno tradiční masopustní vodění medvěda. 

Členové navštívili hasičské výlety ve Lhotě, Tetěticích, Pačlavicích, Prasklicích, Pornicích, Osíčanech, 

Švábenicích, Vlčích Dolech, Věžkách a Uhřicích. 



22. června uspořádali ve spolupráci s městským úřadem hodovou zábavu. 

3. srpna uspořádali tradiční hasičský výlet, kterého se jako každý rok zúčastnila spousta lidí. Odpoledne 

hrála dechová hudba Šohajé a večer skupina TIP TOP. 

Mladí hasiči 

Kolektiv mladých hasičů čítal k 31. prosinci 2013 celkem 58 dětí, z nichž bylo 9 ve věku 4-6 let, 38 

v žákovské kategorii ve věku 6-14 let a 11 dětí v dorostenecké kategorii. Mladí členové se scházejí většinou 

jednou týdně v klubovně, zbrojnici, na cvičišti a v tělocvičně. Kromě těchto pravidelných schůzek se děti 

scházejí i na různých akcích, jako například vodění medvěda a různých soutěžích. 8. května uspořádali 

soutěž pro mladé hasiče z celého okresu (běh na 60 metrů s překážkami) a 28. října tradiční závod 

požárnické všestrannosti. 

 
1. ročník soutěže „Šedesátky v Morkovicích“ (běh na 60 m s překážkami dle směrnic hry Plamen) 

Jednou z nejvýznamnějších akcí bylo víkendové soustředění pod stany v Pornicích, jehož se zúčastnilo 32 

dětí, 4 vedoucí, 2 instruktoři a 1 zdravotnice. Dále se mladí hasiči zúčastnili celkem 16 soutěží družstev a 9 

soutěží jednotlivců. Jako každý rok, i letos se zapojili do soutěže Plamen, v níž loni postoupili do krajského 

kola. Letos se v krajském kole umístili na čtvrtém místě. Za zmínku stojí úspěch dorostence Dalibora Pešky, 

který postoupil na mistrovství ČR, na němž vybojoval celkové 26. místo. Dalším velkým úspěchem našich 

mladých hasičů bylo vybrání dorostenky Kamily Krejčí do reprezentace ČR. 

TJ Sokol Morkovice 

V morkovské sokolovně se scházejí oddíly ženského volejbalu (krajský přebor), stolního tenisu A, B, C, D 

(okresní přebor), badmintonu (soutěž v rámci Sokolské župy hanácké), šachů (okresní přebor) a nohejbalu 

(soutěž v rámci Sokolské župy hanácké). Dále v sokolovně funguje posilovna, cvičení aerobicu a zumby a 

cvičí tam skupina Slayer revival. 



 
Nejúspěšnější účastníci kulečníkového turnaje 

V roce 2013 v sokolovně proběhly např.tyto akce: 2. 2. taneční zábavu, 2. 3. dětský karneval, 23. 3. 

kulečníkový turnaj, 31. 3. cyklistický závod (v den závodu leželo na zemi asi 20 cm sněhu a mrzlo, přesto se 

závodu zúčastnilo poměrně hodně lidí), 20. 4. country zábavu FŠEPÁRTY, 20. 4. sokolský přebor ve stolním 

tenise, 27. 4. tradiční stavění máje v sokolské zahradě, 6. 5. koncert ZUŠ, 11. 5. výstavu bábovek, 12. 5. 

oslavu Dne matek, 25. 5. koncert Cantusu, 15. 6. dětský den s kácením máje, 16. 6. koncert ZUŠ, 23. 6. 

oslavu výročí založení FC Morkovice, 6. 7. červencovou noc, 13. 7. motosraz, 20. 7. triatlon Morkovské 

chlap, 17. 8. triatlon Morkoman, 19. 10. kulečníkový turnaj, 9. 11. šachový turnaj, 26. 12. badmintonový 

turnaj, 27. 12. rockovou zábavu Underground session a 31. 12. silvestrovskou zábavu. 

 
Účastníci župního přeboru ve stolním tenise 



Bike Triatlon Morkovice 

Sezóna 2013 byla pro tým velmi úspěšná. Nejúspěšnějším závodníkem byl opět Pavel Žák, který dokázal 

několikrát zvítězit v závodech s celorepublikovou konkurencí. Dalším velmi úspěšným závodníkem byl 

Tomáš Petříček, který se pomalu začíná řadit mezi elitu. Poslední rok v juniorské kategorii odzávodil Jan 

Kotas, který se také několikrát umístil na stupních vítězů. Radim Barták se v tomto roce soustředil především 

na dlouhé maratony, například 20 km dlouhý závod v Rakousku. Jiří Trubelík a Richard Petlach se úspěšně 

dostali do cíle v ironmanském závodě Moraviaman. Standa Pektor běžel 120 km dlouhý závod okolo Mont 

Blancu. Bike Triatlon Morkovice tvořil na závodech v okolí jeden z nejpočetnějších týmů a téměř každý 

víkend jeho členové vyráželi na nějaký závod. Během roku se do týmu přidal Mira Urbánek, Zuzka 

Urbánková, Ondra Bucňák a Katka Šimková. 

 
Tomáš Horák na trati Chřibské padesátky 

Kromě toho tým pořádal v průběhu roku tři závody v Morkovicích. Kromě dvou tradičních triatlonů se 

uskutečnil druhý ročník závodu horských kol Morkovské bajk. Triatlon Morkovské chlap v tomto roce 

přilákal kromě rekordního počtu účastníků i Českou televizi. 

Závodu „Morkovské bajk“ 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. 

Do 15 ročníku triatlonu Morkovské chlap, jehož trať se skládá z 200 m plavání, 20 km na kole a 5 km běhu, 

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. 



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, z Morkovic byl nejlepší Jirka Trubelík, který skončil celkově na 9. místě. 

Tým navázal spolupráci s novým sponzorem – společností Lunacor s.r.o., která se zabývá sportovní 

medicínou, například vyšetřováním srdce sportovců, ale také zátěžovými testy. Nově tým také podpořil 

německý výrobce kol Focus, který dodal závodní silniční a horská kola. 

Český svaz včelařů 

V tomto roce měl svaz 32 členů, kteří se starali o 368 včelstev. Rok 2013 byl pro včelaře poměrně extrémní, 

kvůli chladu byli květové snášky nejprve velmi slabé. Přestože se později situace zlepšila, na celkovém 

výnosu se to hodně podepsalo. Včelaři připravili pro veřejnost různé zajímavé akce: výrobu píšťalek, jarní 

výstavu na hasičárně, výrobu ptačích budek, výrobu velikonočních svíček, přednášku o včelách pro prváky, 

beseda o domácích zvířatech pro starší žáky mateřské školy, beseda o životě včel pro členy rybářského 

kroužku a podzimní výstava na hasičárně. 

Myslivecké sdružení Hubert Morkovice 

V roce 2013 se sdružení zaměřovalo především na zlepšování prostředí pro drobnou zvěř v honitbě a na 

údržbu mysliveckých zařízení. Ve svém volném čase odpracovali členové sdružení celkem 390 

brigádnických hodin, přičemž nejvíce času bylo věnováno přípravě tradičního mysliveckého plesu a 

následnému úklidu po plese. Další hodiny byly odpracovány při údržbě myslivecké chaty u rybníku pod 

Zadrevem, při sečení trávy kolem chaty a sušení sena na zimu, při sekání trávy a vysazování keřů v remízku 

apod. Členové dále opravili posedy a opravili a postavili několik zásypů pro krmení drobné zvěře v zimě. 

Dále byly uspořádány dva hony na kachny a jeden hon na bažanty. Zajíci stříleni nebyli, protože jich v tomto 

roce bylo málo. Naopak bylo nutné tlumit počet škodné zvěře, především lišek. Počet zvěře se stále snižuje, 

sdružení se obává, že v příštím roce nebude moci lovit téměř žádnou zvěř. 

 



Myslivecké sdružení Lipina 

Vzhledem ke sníženému počtu zvěře uskutečnilo sdružení v tomto roce pouze jeden hon, a to 7. prosince. 

Myslivci vypustili bažanty a 19 jich ulovili. Během roku bylo dále odloveno 13 srnců (z toho jeden byl 

nalezen uhynulý a tři byli odloveni z důvodu nemoci), 11 srn (z toho dvě nalezeny uhynulé), 5 srnčat, 16 

lišek a 1 jezevec. 

Myslivecké sdružení Družba Pačlavice 

 
Výroční schůze MS Družba Pačlavice 

Český svaz chovatelů 

Začátkem roku se konala výroční členská schůze 

a od března probíhaly brigády na zvelebování 

areálu. 26. června proběhla na oslavu konce 

školního roku ukázka Agilit od mladých 

pejskařek, jíž se kromě mateřské a základní školy 

zúčastnili i příznivci z řad veřejnosti. Ve dnech 

26. – 28.  července proběhla v chovatelském 

areálu letní výstava zvířat, kde 37 chovatelů 

vystavovalo celkem 317 kusů zvířat, z čehož 

bylo 120 kusů holubů, 124 kusů králíků a 73 

kusů drůbeže. Výstavu navštívilo kvůli velkým 

vedrům pouze asi 200 návštěvníků. 11. září 

v Morkovicích proběhl nákupní trh kozlů, kde 

bylo předvedeno celkem 17 kozlů a 5 beranů. 

Takových trhů bývá v celé republice pouze 17. 
 



Český zahrádkářský svaz 

Problémem svazu je neustálý úbytek členů. K 31. prosinci tohoto roku jich bylo už jen 18. V tomto roce 

zemřeli předseda Stanislav Štěpánek a revizor František Okálek. Organizace nevlastní žádné pozemky, 

členové hospodaří pouze na zahrádkách u svých domů. Veškerá činnost spočívá ve zpracovávání ovoce a 

vaření povidel, za což svaz utržil 14 790 Kč. O zpracovnu se starají Jaroslav Churý a Josef Řezníček. Ve 

vedení zůstal pouze místopředseda Milan Zaoral a pokladník Jena Štěpánková, funkce za zemřelé členy se 

do konce roku nepodařilo obsadit. 

Klub českých turistů Morkovice 

V roce 2013 byl zvolen nový výbor na období čtyř let. Předsedkyní se stala Jarmila Staňová a členy výboru 

Vlasta Bayerová, Milada Blešová, Olga Churá (která byla zároveň kronikářkou klubu), Vladimíra 

Kroutilíková, Kateřina Pásková (která zastávala funkci hospodářky a pokladní) a Iva Bubeníčková. K 31. 

prosinci 2013 měl klub 36 členů. 

 
Silvestrovské setkání turistů na Kleštěnci 

V tomto roce uspořádali členové klubu následující akce: 

5. ledna – Zimní výstup na Helfštýn – trasa 17 km, účast 8 osob 

19. ledna  - Běžky i pěšky – trasa 14 km, účast 6 osob 

16. února – Běžky i pěšky – trasa 19 km, účast 8 osob 

9. března – Z Husovic do Husovic – trasy 15 a 25 km, účast 11 osob 

23. března – Vrcholy – Buchlovský kámen a Ocásek – trasa 18 km, účast 9 osob 

6. dubna – Výstup na Malou Lhotu – trasa 8 km, účast 6 osob 

20. dubna – Úklid studánky Strašná – trasa 8 km, účast 7 osob 

27. dubna – 26. ročník Morkovského véšlapu – trasy 7, 10, 18, 25, 35 a 50 km, účast 573 osob 

9. května – Výlet za sochou Moai  Bohdalice – trasy 6 a 25 km, účast 8 osob 

25. května – Hanušovice – pivovarská čtvrtka – trasy 16 a 21 km, účast 7 osob 



8. června – Z Chválkovic do Chválkovic – trasy 32, 50 a 100 km, účast 10 osob 

25. července – ZOO Vyškov – trasa 5 km, účast 5 osob 

15. srpna – Biocentrum Mokroš Mořice – trasa 5 km, účast 6 osob 

7. – 14. září – Sedmidenní pobyt v Českém Švýcarsku – trasa 94 km, účast 13 osob 

21. září – Běh naděje – trasy 1 a 7 km, účast 6 členů 

5. října – Vřesovský výšlap – za krásami podzimu – trasa 17 km, účast 9 osob 

19. a 20. října – Vrcholy – Filka, Valašská Kyčera, Ptáčnice a Vsacká Tanečnice – trasa 53 km, účast 5 osob 

28. října – oslava výročí na Brdu 

16. listopadu – Orlovice – trasa 18 km, účast 10 osob 

30. listopadu – Rozloučení s podzimem – trasa 13 km, účast 12 osob 

30. prosince – Tradiční setkání na Brdu – trasy 7, 9, 13, 15, 26 a 35 km, účast 14 osob 

31. prosince – Silvestrovský výstup na Kleštěnec – trasa 10 km, účast 8 osob 

Fotbalový klub FC Morkovice 

Výbor klubu pracoval ve složení: předseda Martin Oplt, místopředseda a sekretář Ing. Jan Bleša, členové 

Petr Jablunka, Pavel Tesař, Josef Remeš, David Frkal a Petr Škrabal. Hospodářem na hřišti byl Luděk 

Zapletal a hospodářkou výstroje a šaten Jana Vymazalová. 

V tomto roce slavil klub 70. výročí svého založení, u jehož příležitosti se konala slavnostní schůze, jíž se 

zúčastnilo asi 120 bývalých i současných hráčů, funkcionářů a příznivců. Na schůzi bylo mimo jiné 

promítnuto DVD, které mapovalo celou historii klubu. Odpoledne hráli morkovští fotbalisté turnaj proti 

hráčům z Kroměříže, Vyškova a Prostějova. 

 

Muži A si v podzimní části soutěžního ročníku 2012/2013 vedli velmi dobře, ale po zimě se několik 

důležitých hráčů zranilo a chyběli na zápasech, což mělo za následek propad v tabulce až na poslední místo. 

Tímto družstvo sestoupilo z divize do krajského přeboru a po podzimní části dalšího ročníku bylo v tabulce 

na 8. místě. Trenérem byl Jiří Janecký a vedoucím družstva Petr Jablunka starší. 



Muži B skončili v soutěžním ročníku 2012/2013 na 3. místě a po podzimní části dalšího soutěžního ročníku 

byli dokonce na 1. místě okresního přeboru, a to s velkým bodovým náskokem. 

Dorost skončil v soutěžním ročníku 2012/2013 v krajské soutěži na 6. místě. Dorostence trénoval Václav 

Outrata, kterého na podzim vystřídal Dalibor Skácel mladší. Po podzimní části dalšího ročníku bylo družstvo 

dorostenců na 11. místě. 

Starší žáky trénují Zdeněk Zaoral a Ladislav Blaško. Družstvo se už dlouhou dobu pohybuje kolem středu 

tabulky krajské soutěže a ani v tomto roce to nebylo jinak. Družstvo mladších žáků vede Jiří Juřena, který 

má na pomoc někoho z tatínků žáků. Mladší žáci skončili v ročníku 2012/2013 na 8. místě a po podzimní 

části se o jedno místo propadli, jelikož několik z nich odešlo hrát za starší žáky. 

Přípravka byla v tomto roce jen jedna. Družstvo hrálo proti Kvasicím, Koryčanům a Zdounkám a skončilo na 

2. místě. 

Hokejový klub HC Wild Bruins 

Tento klub byl založen v roce 2002 jako Khaki-team a přihlásil se do kroměřížské ligy hobby hokejistů. V 

dalším roce se tým přejmenoval na HC Autoservis Valášek a dalších šest let hrál kroměřížskou ligu. V roce 

2009 se tým z kroměřížské ligy odhlásil a založil spolu s dalšími třemi týmy podobnou soutěž ve Vyškově. 

Od roku 2010 vystupuje tým jako HC Wild Bruins Morkovice. Největším úspěchem týmu bylo vítězství v 

regionálním poháru Vyškova v roce 2011 a umístění na 4. místě o rok dříve. 

Základní sestavu v soutěžním roce 2013/2014 tvořili: Jaroslav Hájek (Morkovice – Slížany) – vedoucí týmu, 

Petr Sumec (Morkovice – Slížany) – kapitán týmu, Pavel Navrátil (Morkovice – Slížany), Roman Kočíř 

(Morkovice – Slížany), Zdeněk Štelc (Morkovice – Slížany), Adam Fejkus (Prasklice), Vladimír Fejkus 

(Prasklice), Petr Strašák (Pavlovice), Ladislav Kučírek (Dřínov), Vlastimil Valášek ml. (Kroměříž), 

Vlastimil Valášek st. (Popovice), Karel Ivánek (Kroměříž), Zdeněk Deneš (Rataje), František Staněk 

(Kroměříž) a Petr Přikryl (Brodek u Prostějova). 

Tenisový klub 

Klub začal s přípravou na sezónu už v lednu ve sportovní hale, kde celkem odehrál 128 hodin. 17. dubna se 

začalo s přípravou antukových kurtů, kdy členové odpracovali 148 brigádnických hodin. Klub nakoupil 55 

stromků a vysadil je mezi příjezdovou cestou a kurty. 

Tenisový klub připravuje mladé hráče ze základní školy, vede je Bohumil Hanáček a trénují jednou týdně. 

Dále pořádá turnaje na domácích kurtech – turnaj ve dvouhrách 29. června, turnaj ve čtyřhrách 10. srpna a 

turnaj ve čtyřhrách senioři 17. srpna. Členové se zúčastnili regionální ligy MELTA, kde jedno z 

morkovských družstev skončilo na 2. místě po prohře finálového zápasu 2:1. 

Orel Morkovice 

Orel je křesťanská sportovní organizace, jejímž starostou je v Morkovicích Evžen Najman. Během roku se 

jednota zúčastnila tříkrálové sbírky, pomáhala při organizaci farního plesu, zúčastnila se Morkovského 

véšlapu, pomáhala při organizaci morkovských hodů ve farnosti, uspořádala pět fotbalových tréninků, 

čtyřikrát se zúčastnila župní rady, odpracovala cca 70 brigádnických hodin na faře, třikrát uspořádala 

sportovní odpoledne v morkovské hale a pomohla zorganizovat koncert sboru CANTUS s Dómským sborem 

z Brna k příležitosti ukončení oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. 



7. Náboženství 

Římskokatolická církev 

Farářem i v tomto roce zůstal p. Josef Červenka a pastoračním pomocníkem, který každou neděli přináší 

nemocným svaté přijímání, pan Evžen Najman. Úklid kostela a fary zajišťovalo 30 žen, které byly rozdělené 

do sedmi skupin. 

Kněz slouží mše svaté vždy třikrát týdně a v církevní svátky a slavnosti. Pokračují modlitby živého růžence, 

čtvrteční adorace. I nadále je vydáván pravidelný informátor Hlas od Jordánu, který informuje občany 

Morkovic, Pačlavic a Prasklic o pořadu bohoslužeb a o dění ve farnosti. 

K dalším aktivitám ve farnosti patřily například pobožnosti křížové cesty v době postní, májové pobožnosti 

v květnu, Roráty v době adventní se snídaní pro děti po mši svaté, žehnání polí o křížových dnech a modlitby 

matek, které se modlí za své děti. Stejně jako každý rok se farnost zapojila do tříkrálové sbírky. I nadále se 

v rámci farnosti pořádají charitativní sbírky, konají se různé koncerty, farní ples a různé poutě. 

V tomto roce pokračovala oprava krovu a výměna střešní krytiny kostela sv. Jana Křtitele v Morkovicích 

další etapou v rozsahu cca 1 250 000 Kč. Je to zatím nejvyšší rozpočet, ale také největší díl práce. Etapa 

2013 zahrnuje opravu střechy v délce hřebene přes pět metrů. 

Církev československá husitská 

Náboženskou obec Církve československé husitské 

v Morkovicích -Sližanech administruje od 1. května 

2013 farář Mgr. Marek Ryšánek z Kroměříže. Stará 

se také o náboženské obce v Kroměříži a ve 

Zborovicích. V tomto roce také vystřídala ve funkci 

předsedkyně rady starších Marii Medkovou Eliška 

Papcunová. 

 
Na snímku Mgr. Jana Chaloupková 

 

Bohoslužby probíhaly pravidelně 1. a 3. neděli v měsíci a o svátcích. V rámci týdne modliteb za jednotu 

křesťanů proběhly ve spolupráci s farností Římskokatolické církve ekumenické bohoslužby. 

Náboženská obec si 3. listopadu připomněla při slavnostním shromážděním výročí šedesáti let od postavení 

sboru Jana Blahoslava v Morkovicích. Shromáždění se zúčastnil i biskup brněnské diecéze Církve 

československé husitské Mgr. Juraj Dovala, který působí i jako farář v Hodoníně, dále farářka Olga Malá, 

vdova po faráři Dobromilu Malém, který se velkou měrou zasloužil o vybudování sboru a další hosté. Při 

této příležitosti také členové církve poděkovali farářce Mgr. Janě Chaloupkové za její dlouholetou obětavou 

a svědomitou službu. Při slavnosti zahráli i pedagogové Základní umělecké školy. Slavnost byla zakončena 

posezením v restauraci Park. 



8. Hospodářství 

Morex 

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. Jednatelem společnosti je Emil Vlček a společníky Ing. Jaroslav Heinz, 

Jaroslav Heinz, Ing. Petra Šreflová a Ing. Martin Vlček. 

V roce 2013 měla firma 26 zaměstnanců a výroba tvořila 12,8 % z obratu. Obrat se navýšil o prodej zboží z 

dovozu, proto je toto procento nižší. Dovoz vzrostl především díky rozšíření o dárkové zboží jako hodiny, 

obrazy, bytové doplňky apod. 

Hanhart 

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 2013 měla 93 zaměstnanců (oproti minulému 

roku nárůst o 15). Celkový obrat v tomto roce činil 

84 244 000 Kč. 

 

V roce 2013 firma zahájila jako doplňkový program 

výrobu mlýnků na maso. 
 

 

Agrodružstvo 

Předmětem podnikání Agrodružstva Morkovice je zemědělství, řeznictví a uzenářství, koupě zboží za 

účelem jeho dalšího prodeje a prodej, práce zemědělskými stroji, výroba a opravy zemědělských strojů, 

zprostředkovatelská činnost, silniční motorová doprava nákladní, silniční motorová doprava osobní, 

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, hostinská činnost, kovoobráběčství, mlynářství, 

zámečnictví, opravy motorových vozidel, pekařství, ubytovací služby, písařské a kopírovací práce, činnost 

účetních poradců, výroba potravinářských výrobků a nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). 

V roce 2013 pracovalo představenstvo v následujícím složení: předseda Ing. Josef Uchytil, místopředseda 

Ing. Jaromír Stavinoha, členové: Zdeněk Trávníček, Ing. Libuše Fialíková, František Churý, Ing. Tomáš 

Zezulák, Stanislav Horák, Jan Růžička, Ing. Jiří Sova, Milada Kochaníčková, Ludvík Navrátil, Petr Pavel a 

Jaroslav Sedlařík. Celkem v družstvu pracovalo 121 osob, z toho bylo 9 řídících pracovníků. 

9. 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. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


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. 

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. 

Ze základních složek IZS působili v roce 2013 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 

Ve městě je stanice profesionálních hasičů typu P 0. Jde o nejnižší stupeň, na stanici slouží celkem 9 hasičů 

ve třech směnách. V roce 2013 bylo složení sboru následující – směna A: Bc. Lubomír Zaoral, DiS., Jiří 

Trněný, Ing. Roman Kolb, směna B: Zdeněk Havel, František Holásek, Karel Řezáč a směna C: Martin 

Procházka, Bc. Vladimír Blaško a Zdeněk Přibyl. Během roku vyjížděli hasiči k 94 událostem, z toho ve 

třech případech se jednalo o prověřovací cvičení. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

 

Jednotka je zařazena jako JPO II to znamená, že je 

předurčena pro výjezdy mimo územní obvod města 

s povinností výjezdu do pěti minut od vyhlášení 

poplachu. Jednotka měla v roce 2013 14 členů a 2 

další jako zálohu. Členové jednotky mají svá 

povolání, v případě poplachu jsou z nich uvolněni a 

město hradí jejich zaměstnavatelům refundace. 

Velitelem jednotky je Marek Kolář, dále jsou 

v jednotce dva velitelé družstva, sedm strojníků a 4 

členové jednotky jsou zařazeni na funkci hasič. 

Jednotka měla v roce 2013 necelých 80 výjezdů. 

 

Jednotka má k dispozici cisternovou automobilovou 

stříkačku CAS 20 T-815 s nádrží o objemu 6m
3
 a 

výkonem čerpadle 2 000 l/min a Avii A31. 

Vybavení tvoři přenosná motorová stříkačka, 

plovoucí a kalová čerpadla, elektrocentrála, 

motorová pila, vysavač na bodavý hmyz, 

vyprošťovací naviják, dýchací technika a 

zdravotnické vybavení. 

 
Na snímku velitel jednotky Marek Kolář 



Policie 

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

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. 

V roce 2013 bylo na teritoriu obvodního oddělní spácháno 240 trestných činů a 1 521 přestupků. V průběhu 

roku se podařilo zadržet 64 pachatelů trestných činů přímo na místě činu, 86 řidičů řídících pod vlivem 

alkoholu nebo drog a 35 osob, které byly v celostátním pátrání. 

  
npor. Mgr. Karel Ivánek npor. Ing. Zdeněk Štelc 

Na území našeho města se stalo 50 trestných činů (13 krádeží, 8 maření úředního rozhodnutí a vykázání, 7 

zanedbání povinné výživy, 6 ohrožení pod vlivem návykové látky, 4 podvody, 2 zpronevěry, 2 ohrožení 

mravní výchovy mládeže, 2 poškození cizí věci a 6 ostatních trestných činů) a 217 přestupků. 

 

10. Statistické údaje 

Stav obyvatelstva 

V Morkovicích – Slížanech žilo k 31. prosinci 2012 2834 osob. Během roku přibylo 100 a ubylo 105 osob, 

stav ke konci roku byl tedy 2829 osob. 

V části Morkovic byl počáteční stav 2455 osob. Přibylo 87 osob – z toho 19 se narodilo (13 chlapců a 6 

děvčat), 68 se přihlásilo (54 mužů a 33 žen) a 8 se přehlásilo ze Slížan (5 mužů a 3 ženy). Ubylo 88 osob – 

zemřelo 15 (8 mužů a 7 žen), odhlásilo se 73 (26 mužů a 35 žen) a přehlásilo do Slížan 1 (žena). Stav v 

Morkovicích ke konci roku byl tedy 2454 osob. 

V části Slížany žilo k 1. lednu 2013 379 osob. V průběhu roku ubylo 17 osob, z toho 1 zemřel (muž), 16 se 

odhlásilo (7 mužů a 9 žen) a 10 se přehlásilo do Morkovic (5 mužů a 5 žen). Naopak 13 osob přibylo, z toho 

se 3 narodili (2 chlapci a 1 děvče), 10 přihlásilo (5 mužů a 5 žen) a 1 žena se přehlásila z Morkovic. 

Nezaměstnanost 

V roce 2013 nezajišťovaly úřady práce sledování nezaměstnanosti až na úroveň jednotlivých obcí. 

K dispozici jsou proto pouze data za celý okres Kroměříž a jejich srovnání s celostátním průměrem. 



Nezaměstnanost se v okrese Kroměříž pohybovala mezi 8,3 – 9,4%, v Morkovicích-Slížanech však byla 

nepochybně větší. 

Graf míry nezaměstnanosti v průběhu roku 

 

Povolání, která zaměstnavatelé nejčastěji prostřednictvím úřadů práce hledali, byla tato: seřizovači, obsluha 

obráběcích strojů, svářeči, řidiči nákladních automobilů, obchodní zástupci a finanční a investiční poradci. 

 

 

 

 
Oslava konce roku, kterou pořádal Sokol v sále sokolovny 
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