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Vážení čtenáři, 
jedním z hlavních cílů Centra společných služeb 
mikroregionu Morkovsko (CSS) je podpořit rozvoj 
daného regionu. V uplynulém období jsme se zaměřili 
zejména na problematiku cyklostezek, které souvisí 
s rozvojem cestovního ruchu. Zaměřili jsme se také na 
lepší propagaci mikroregionu, a také na zlepšení stavu 
krajských komunikací. Chceme region rozvíjet těmito 
třemi směry, které jsou velmi zásadní pro zkvalitnění 
životních podmínek pro místní obyvatele. 

CHCEME PROPOJIT MORKOVICE S KROMĚŘÍŽÍ

V současné době si nechává Mikroregion Morkovsko 
zpracovat studii proveditelnosti, zda je možné propojit 
cyklostezkou nebo cyklotrasou město Morkovice s městem 
Kroměříž. Máme vytipovány dvě varianty. Prioritní variantou 
je, že by cyklostezka (případně cyklotrasa) vedla z Morkovic 
přes obce Počenice – Tetětice, Věžky, Zlobice – Bojanovice 
a Lutopecny do Kroměříže. Studie spočívá v tom, že si 
necháme zmapovat jednotlivé úseky, kudy by případná 
cyklostezka vedla. Tím zjistíme, s jakými překážkami se 
budeme muset potýkat. Například s rozsahem výkupů 
pozemků od soukromých vlastníků, se sloupy vysokého 
napětí, s vodními toky, lesy, biocentry a jinými bariérami. 
Nicméně propojení Morkovic s Kroměříží je velmi zásadní 
z několika hledisek. Zatraktivníme mikroregion turistům, 
protože co se týče turismu, Kroměřížsko a zejména 
Morkovsko je z pohledu Zlínského kraje nejméně 
navštěvovanou lokalitou. Díky cyklostezce nabídneme 
turistům i zajímavá místa, která budou moci navštívit. 
Cyklostezka je i velmi důležitým aspektem pro obyvatele 
regionu. Její vybudování přispěje k bezpečnosti dopravy. 
Předpokládáme, že se zejména v letních měsících sníží 
počet automobilů projíždějících jednotlivými obcemi. 
S tím jde ruku v ruce čistší ovzduší. Velmi důležité také je, že 
podpoříme místní obyvatele k aktivnímu trávení volného 
času a zdravějšímu stylu života. 

VĚTŠINA SILNIC JE V HAVARIJNÍM STAVU. VYJEDNALI 
JSME ČASTĚJŠÍ OPRAVY

Další problematikou, kterou se aktuálně zabýváme, je 
špatný stav krajských komunikací v regionu. Na Morkovsku 
je pouze jediná komunikace 2. třídy a to silnice vedoucí 
z Morkovic přes Věžky do Kroměříže. Zbytek jsou silnice 3. 
třídy v havarijním stavu, nebo na jeho pokraji. Nejhůře jsou 
na tom cesty v okolí Litenčic, Nítkovic a Kunkovic. Proto 
jsme vyvolali jednání s vedením ředitelství silnic Zlínského 
kraje, s náměstkem pro dopravu ve Zlínském kraji Pavlem 
Botkem a s vedením Správy a údržby silnic Kroměřížska. 
Na schůzce, které se zúčastnili téměř všichni starostové 
mikroregionu, se nám podařilo dohodnout, že Zlínský kraj 
bude věnovat větší pozornost dílčím opravám silnic na 
Morkovsku. Budou se investovat větší finanční prostředky 
do oprav výmolů a výtluků a také opravám krajnic. Tím 
opět přispějeme k vyšší bezpečnosti silničního provozu 
a zvýšíme komfort místních lidí. 

CHCEME SE DOSTAT DO ŠIRŠÍHO POVĚDOMÍ 
TURISTŮ

Jak už bylo řečeno, pracujeme na tom, aby se Morkovsko 
dostalo do širšího povědomí veřejnosti. Proto jsme přijali 
nabídku Obce Věžky na propagaci Košíkářského muzea 
v Morkovicích. Obec třikrát ročně pořádá zahrádkářskou 
výstavu ZAHRADA Věžky, kterou v průběhu jarní části 
navštívilo 30 000 lidí z celé Moravy. Všichni návštěvníci 
tak při předložení vstupenky ze ZAHRADY Věžky, měli 
do 30. června vstup do košíkářského muzea zdarma. 
Tento krok měl úspěch. Návštěvnost muzea stoupla 
o 30 % oproti stejnému období v loňském roce a my 
jsme tak dostali tradici košíkářství na Morkovsku do 
širšího povědomí lidí, kteří o něm dosud neměli tušení.  
V podobné spolupráci budeme v budoucnu určitě 



pokračovat. V rámci propagace také dokončujeme jeden 
velmi důležitý projekt. Jedná se o brožuru, která zahrnuje 
informace o památkách a zajímavých místech v regionu. 
Na publikaci jsme spolupracovali se starosty obcí. Měli tak 
možnost ovlivnit, jaké informace se k turistům i místním 
občanům dostanou. V regionu je spousta krásných 
míst, o kterých mnohdy ani místní obyvatelé nevědí. 
Publikaci budeme prezentovat na všech kulturních 
a společenských akcích v mikroregionu. Brožura bude 
k dispozici i na obecních úřadech v jednotlivých obcích. 
Také aktivně spolupracujeme s Centrálou cestovního 
ruchu Východní Moravy se sídlem ve Zlíně. Pomáhají 
nám s propagací kulturních akcí, radí nám při budování 
strategie rozvoje cestovního ruchu a spolupracují 
i se soukromými subjekty. Také při všech kulturních 
i sportovních akcích v regionu prezentujeme propagační 
materiály všech členských obcí.

PODÍLELI JSME SE NA TŘECH VÝZNAMNÝCH AKCÍCH 
ČI PROJEKTECH

Významnou akcí, na které jsme se podíleli, byla prohlídka 
nové Smuteční síně v Morkovicích. Provozovatel smuteční 
síně pan Krejčí seznámil starosty obcí s chodem zařízení, 
které si mohli zároveň prohlédnout. Služby síně budou 
moci využít nejen obyvatelé mikroregionu, ale i obyvatelé 
ze spádové oblasti Zdounecka. Je to další služba 
občanům, která jim usnadní vyřizování záležitostí ohledně 
posledního rozloučení. Dále jsme městu Morkovice 
pomohli ve spolupráci s MAS Hříběcí hory zpracovat 
dotaci na opravu kříže na hřbitově a na místo pasivního 
odpočinku. Jedná se o dřevěný přístřešek, který bude 
umístěn vedle začátku cyklostezky vedoucí z Morkovic 
do Nezamyslic v místech bývalého vlakového nádraží. 
Jde o pozemek, který byl dosud neudržovaný a zarostlý 
trávou. Přístřešek bude mít sedlovou střechu pokrytou 
plechem. Bude vybaven stolem, lavičkami, stojanem na 
kola a odpadkovým košem. Nově vybudovaný přístřešek 
tak bude sloužit k odpočinku nejen cyklistům, ale 
například také turistům. Oba projekty by měly být dotačně 
podpořeny z Ministerstva zemědělství ČR. 

VZDĚLÁVÁME STAROSTY A HOSPODÁŘKY

Dále aktivně pokračujeme v naplňování hlavního 
poslání projektu CSS, a to ulehčovat starostům od 
velké administrativní zátěže. Především tím, že jim 
poskytujeme různá poradenství a osobní konzultace. 
Také jsme uspořádali několik školení a setkání starostů, 
hospodářek a účetních obcí. Hospodářky se tak měly 
možnost dozvědět o novém zákoně o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti, změně zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a přehledech aktuálních 
změn účetních a daňových předpisů. Také měly školení 
s vedoucí auditorkou pro audity obcí Zlínského kraje paní 
Hermanovou a o novele zákona o DPH. Starostové se také 
scházeli na pravidelných zasedáních rady a valné hromady 
mikroregionu, kde diskutovali o důležitých tématech 
jako je doprava, cyklostezky, chátrající veřejné osvětlení, 
dotace na čističky odpadních vod, zlepšení propagace 
a rekonstrukce a modernizace obecních budov. 

ORGANIZAČNĚ I PROPAGAČNĚ SE PODÍLÍME NA 
AKCÍCH 

Pomáhali jsme členským obcím mikroregionu s propagací 
jejich kulturních, sportovních a společenských akcí 
prostřednictvím webových stránek www.morkovsko.cz. 
Spolupracovali jsme na distribuci vstupenek na akce, na 
výlepu plakátů, rozesílání pozvánek a spoustu akcí jsme 
i sami organizovali. Největší z nich byla nová sportovní 
akce (projekt) „Společně za krásami mikroregionu 
Morkovsko.“ Jednalo se o projížďku na kolech po obcích 
v regionu, které se zúčastnilo velké množství lidí. Program 
jsme zatraktivnili tombolou a každý účastník, který projel 
všech 16 stanovišť, dostal dárek (sportovní ponožky). 
Ti, kteří projeli minimálně 12 stanovišť, byli zařazeni 
do slosování o hodnotné ceny v tombole. Jednotlivé 
zastávky, kde účastníci sbírali razítka, vedly všemi 
členskými obcemi a jejich místními částmi. Dřínovem, 
Hošticemi, Kunkovicemi, Lhotou u Pačlavic, Litenčicemi, 
Morkovicemi, Nítkovicemi, Pačlavicemi, Počenicemi, 
Pornicemi, Prasklicemi, Strabenicemi, Tetěticemi, Uhřicemi, 
Věžkami a Vlčími Doly. Dále jsme pomáhali Košíkářskému 
muzeu s workshopy pro návštěvníky v podobě dílniček 
a s výkladem při prohlídkách. Spolupracovali jsme 
na přípravě Motosrazu v Morkovicích. Ať už ze strany 
propagace nebo pomoci s organizací. Spolu s Klubem 
českých turistů jsme se podíleli na značení tras při 
příležitosti oblíbené akce „Morkovské véšlap.“ 

Společně za krásami mikroregionu Morkovsko


