
Výročí města je třeba oslavit 

Otvírá se před námi jubilejní rok 2022, ve kterém si připomínáme 800. výročí od první zmínky o Morkovicích. 

Morkovice-Slížany oslavují své „narozeniny“ a takové výročí je třeba důstojně oslavit. Vedení města i další jeho 

organizace proto připravují v průběhu celého kalendářního roku mnoho akcí, které se uskuteční právě v rámci těchto 

oslav. Jedná se jak o události, které jsou do kulturního kalendáře města zařazovány i v jiných letech, tak samozřejmě i 

o akce, připravované speciálně pro tento významný rok. Aby Vám na památný rok zůstala také nějaká hmotná 

vzpomínka, nechali jsme zhotovit řadu upomínkových předmětů a dále jedinečnou publikaci o historii Morkovic-Slížan. 

Dovolte, abychom Vám je představili. 

Začněme tedy knihou. 
Přesná historická data o tom, kdy a kým byly Morkovice založeny neznáme. Ale víme, že již v roce 1222 byly Morkovice 
sídlem šlechtickým…. Řada z Vás si pomyslí, že by o historii svého města chtěla vědět víc. Podařilo se nám ve spolupráci 
s Kroměřížským archivem, Muzejní a vlastivědnou společností v Brně a řadou odborníků z oboru historie shromáždit 
podklady pro unikátní knihu, která Vás přenese do doby našich předků, a to od pravěku až do roku 2021. V publikaci 
kromě jiného naleznete historická fakta o košíkářství, jednotě bratrské, o období první republiky a další a další zajímavé 
informace. Kniha je krásným dárkem pro Vaše blízké či rodáky, kteří žijí v jiné částí naší nebo jiné země, ale mají ke své 
„rodné hroudě“ vtah a zajímá je, jak se v Morkovicích žilo v dobách dávno minulých. Křest knihy proběhne při hodových 
oslavách a následně si ji můžete zakoupit na pokladně MěÚ Morkovice-Slížany. Cena knihy je 1300 Kč. 
Nyní bychom Vás rádi seznámili s jednotlivými upomínkovými předměty, které si již dnes můžete zakoupit na 

pokladně MěÚ Morkovice-Slížany. 

Pamětní mince ražená oboustranná 

+ sametová krabička         400,- Kč 

Pivní půllitr s uchem s pískovaným 

znakem a názvem města     150,- Kč 

Bavlněná taška se znakem města          

60,- Kč 

   

 

Pamětní pero s názvem města 

20,- Kč 

Kovové odznaky na 

jehle  25,- Kč 

Nerezový USB flash disk s prosvíceným 

krystalem a znakem města       380,- Kč 

   



Protože překvapení není nikdy dost, máme připravený další dárek v podobě Morkovské měny. Je  speciálně určená 

pro Vás občany Morkovic-Slížan s trvalým pobytem na území města. Každý občan Morkovic-Slížan dostane na pokladně 

MěÚ Morkovice jedinečnou, bezpečnostními prvky chráněnou „morkovskou bankovku“ v hodnotě 200 Kč. Touto 

bankovkou můžete platit po celý rok 2022 na akcích, které pořádá město Morkovice-Slížany. O těchto akcích se dočtete 

v další části článku. Dále můžete použít „morkovskou měnu“ na polední menu v Restauraci Bernard nebo na jiné 

občerstvení, které je v nabídce. Je dobré vědět, že útrata musí být v hodnotě 200 Kč a výše, vrácení peněz není možné. 

Pokud Vám peníze zůstanou, máte krásnou památku na jubilejní rok 2022 nebo časem ji ocení nadšený sběratel. 

Podmínkou pro vydání bankovky je uhrazení všech místních poplatků. 

Vážení přátelé, 

Srdečně Vás zveme na níže uvedené akce. Jak všichni víme, dnešní doba je velmi proměnlivá, a proto se může stát, že 

termíny akcí nebudou přesně ve smluvenou dobu. Prosíme Vás o pochopení a my se budeme maximálně snažit, aby 

k této situaci nedošlo.  

DUBEN 

23.4.       Vlasta Redl – koncert, akce Města Morkovice-Slížany, na kterou je možno použít „morkovskou korunu“ 

28.4.        Sokol – stavění máje a pálení čarodějnic 

KVĚTEN 

7.5.    SDH – požární útok 

8.5.    SDH – běh na 60 m s překážkami 

14.5.  Mikroregion na kole 

14.5.  Koncert – Jaroslav Svěcený Galakoncert pro dva ve třech, akce Města Morkovice-Slížany, na kterou je možno 

použít „morkovskou korunu“ 

21.5.  Historický den – dobývání tvrze v Morkovicích 

28.5.  Sokol – kácení máje,  Dětský sportovní den 

ČERVEN 

12.6.    skupina Jelen – koncert, akce Města Morkovice-Slížany, na kterou je možno použít „morkovskou korunu“ 

18.6.    Sokol 100. let – sokolský koncert 

24.6.    Výstava z historie města 

24.6.     Kynologický spolek – den otevřených dveří 

25.6.    Hody – symbolické vyvrcholení oslav 800. výroční od první zmínky o Morkovicích-Slížanech 

ČERVENEC 

1.7.      FC – zábava, zahájení prázdnin 

2.7.      Sokol – sportovní odpoledne 

16.7.    Motosraz – Sokolovna 

23.7.    Červencová noc 

SRPEN 

6.8.     SDH – 135. výročí založení, výstava 

27.8.   Sokol – rozloučení s prázdninami,  ČSCH – výstava 

28.8.   ČSCH – výstava 

ZÁŘÍ 

3.9.       Gulášfest – Sokolovna 

10.9.     Den složek Integrovaného záchranného systému 

24.9.     SDH – závod požárnické všestrannosti 

28.9.     Společná výstava - zahrádkáři, včelaři, košíkáři, výstava obrazů 

ŘÍJEN 

22.10.    Sokol – posezení u vínečka, hraje Hanačka 

27.10.    Světýlkový pochod 

LISTOPAD 

25. – 26.11.     Vánoční výstava 

PROSINEC 

3.12.      Mikuláš  

7.12.      Vystoupení „Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky“, akce Města Morkovice-Slížany, na kterou je možno použít 

„morkovskou korunu“ 

DELL
Přeškrtnutí



Speciálně připravenou akcí, která se tentokrát ponese v historickém duchu je „Dobývání tvrze v Morkovících“. 

V sobotu 21. května ve 12.00 můžete být svědky historického průvodu přes město. Tímto bude celá show zahájena a 

následně se jednotlivé atrakce budou odehrávat v prostorách zámku, letního kina a sýpky.  

 

Hodové oslavy budou dalším významným milníkem oslav. Budeme je prožívat tradičním způsobem, jak tomu bylo i 

minulá léta.  

Také v letošním roce se budou v letním kině během dvouměsíčních prázdnin promítat čtyři filmy. Na podzim a v zimě 

se přesune promítání do sokolovny.  

Vedení města připravilo zhotovení listiny s aktuálními informacemi o městě a o životě v něm. Listina bude uložena do 

časové schránky a umístěna pod základní kámen radnice. Znovu se otevře za 50 let. Budoucí generace se díky ní 

dozvědí, co se nám podařilo vybudovat, opravit, obnovit, změnit a vylepšit. Zjistí, jak to u nás fungovalo v různých 

oblastech života v roce 2022. Také Vy může předat svůj písemný vzkaz budoucí generaci. 


