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Vážení čtenáři, 
dostává se k vám další číslo zpravodaje Centra 
společných služeb mikroregionu Morkovsko 
(CSS). Za uplynulé období září 2017 – únor 2018 
se nám toho podařilo opravdu hodně. Občané 
pravidelně kontaktují kancelář CSS, hlavní cíl 
projektu meziobecní spolupráce jede na plné 
obrátky. Proběhla jednání k vybudování  
plánované cyklostezky, jednání na kraji ve Zlíně 
podpořit rozvoj mikroregionu, roste cestovní 
ruch přes oblasti výstav, sportovních a kulturních 
akcí. Zavedl se nový motivační systém třídění 
odpadu a plánuje se vybudování překladiště. 

 
 

 
                              
         GDPR – NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
         CSS zajistilo pro starosty, hospodářky a účetní několik 

školení na téma GDPR. Jednalo se o seznámení s GDPR a 
povinnostmi obcí, které z nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 vyplývají. Stanovuje 
povinnostipři nakládání s osobními údaji a sjednocuje 
zásady a pravidla v zemích EU. Platnosti bude s účinností  
od 25.5.2018. 

 
         VOLBY PARLAMENTNÍ A VOLBY PREZIDENTA 
                  

POMOC STAROSTŮM S ADMINISTRATIVNÍ 
ZÁTĚŽÍ 
 
Smyslem projektu je především posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce. Tuto úlohu jednoznačně projekt 
splňuje. Manager CSS J. Bednárek denně 
spolupracuje se starosty, řeší aktuální i 
déletrvající záležitosti. Za mnohé z nich několik 
pro příklad: vytvoření zápisu z jednání 
zastupitelstva, smlouvy, hlášení o nakládání s 
odpady, dotazníky, obecně závazné vyhlášky, 
projektové dokumentace, zákon o střetu zájmů, 
demolice budov, problematika toulajících se psů 
atd. 
 
Občané, ale i spolky a ogranizace se naučili využívat 
kancelář kontaktního centra, které sídlí v budově 
agrodružstva v Morkovicích. Řeší zejména 
administativní záležitosti, podání  žádostí, poplatky, 
hledají odbornou radu, kam se obrátit s jednotlivými 
dotazy. 
 
 

         CSS se aktivně podílelo na přípravách voleb, na 
podzim do parlamentu ČR a v lednu na volbě 
prezidenta republiky. Roztřídilo a rozvezlo do 
jednotlivých obcí, volební lístky, volební obálky. 
Pomáhalo s přípravami volebních místností. 
 
SPOLUPRACUJEME S MAS HŘÍBĚCÍ HORY 
 
CSS (jako zástupce obcí mikroregionu) aktivně 
spolupracuje s MAS Hříběcí Hory, zejména v 
oblasti plánování rozvoje cestovního ruchu, 
spolupracujeme při navázání připojení plánovaní 
cyklostezky Morkovice-Kroměříž, kde by se 
cyklostezka propojila i opačným směrem, k obcím 
které nepatří do našeho regionu, ale mají 
návaznost na další atraktivní turistická místa. CSS 
a MAS společně plánují využít dotace na opravu 
chodníků, zapojit se na jaře do celorepublikové 
akce Ukliďme Česko a spolupracovat při využití 
dotací pro lesníky, zemědělce a podporu produkce 
z farem. 

 
 

 



 

JEDNÁNÍ NA KRAJI VE ZLÍNĚ 
Proběhlo významné jednání na kraji ve Zlíně 
 s radním panem Pijáčkem, jednání se zúčastnili 
předseda mikroregionu P. Horák a manager J. 
Bednárek, kraj má zájem náš mikroregion 
podpořit a rozvíjet. 
 
 
CYKLOSTEZKA Z MORKOVIC DO KROMĚŘÍŽE 
Je vypracovaná studie proveditelnosti 
cyklostezky z Morkovic do Kroměříže. Jednání 
proběhlo opravdu hodně. Každá obec se potýká 
s problémy, odkoupení pozemků od vlastníků 
pozemků, stanovení trasy, návaznost na 
jednotlivé úseky. Každý krok musejí schvalovat 
zastupitelé jednotlivých obcí. Věříme, že se 
podaří dotáhnout vše ke zdárnému konci a 
cyklostezku vybudovat. 
 

NOVÝ MOTIVAČNÍ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU 
Zavedli jsme od ledna letošního roku nový motivační  
systém třídění odpadu, zapojení se do systému je 
zcela doborvolné. Na popelnice jsou nalepeny 
čárové kódy, které se načítají čtečkou při každém 
vývozu. Dále občané třídí papír a plast do pytlů, 
které jsou taktéž označeny čárovým kódem. 
Pracovníci, kteří vyvážejí  odpad, načítají čtečkami 
tyto kódy. Občané si mohou zpětně v systému 
zkontorolovat, kolik mají odpadu a jak třídí. Z těchto 
údajů se bude vypočítávat sleva na příští období. 
 
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY 
Dalším úkolem CSS bylo zpracovat a vyřídit dotaci na  
polopodzemní kontejnery. Žádosti se podávají do 
konce února a budeme čekat na kladné vyřízení a 
potvrzení možnosti zapojit se do tohoto projektu. 
 
PŘEKLADIŠTĚ NA ODPAD 
A dalším, hodně důležitým úkolem bylo pro CSS 
vybudovat překladiště, kde se bude skladovat odpad 
a následně vyvážet do spalovny. Nyní probíhá 
výběrové řízení na vybudování překladiště. 
CSS, co se týče změn v odpadovém hospodářství, 
opravdu šláplo na plyn a vyjednalo spoustu změn a 
posun k lepšímu, jak v třídění odpadu, tak ke 
zlepšení životního prostředí. 
 
 

SPORTOVNÍ AKTIVITY 
CSS se aktivně podílelo, organizovalo a 
 pomáhalo zajistit ve spolupráci se sportovními 
organizacemi spoustu sportovních aktivit. V 
říjnu se konal “Morkovské podzimní běh”, v 
prosinci ve sportovní hale se konalo přátelské 
utkání všech obcí mikroregionu v male kopané. 
 
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
Mikroregion Morkovsko podporuje veškeré 
kulturní a společenské akce, zapojuje se do 
příprav, pomáhá s organizací a samotným 
zajištěním. Vyhlašuje je v místním rozhlase, 
informuje na webu www.morkovsko.cz, 
vyvěšuje plakáty a letáky. Na akcích se 
prezentuje, věnuje reklamní předměty. 
Připomeňme si několik úspěšných akcí za 
poslení období. 
Světýlkový pochod v KOŠÍKÁŘSKÉM MUZEUM, 
zde bylo ukončení sezóny, prodej kalendářů 
města Morkovic a světýlkový pochod. 
POUŤ NA KŘÉBY se koná každoročně v září, kde je 
obnoveno poutní místo v Prasklicích. 
VÝSTAVA VĚŽKY PODZIM, jedná se venkovní 
zahrádkářskou a hobby výstavu, s možností 
nákupu všeho možného, co je potřeba pro 
zahradu, přes stromky, dřeviny, sazenice, rostliny 
až po zahradní techniku a nábytek. 
KARNEVALY a PLESY pořádá téměř každá obec v 
regionu, záleží už jen na každém, vybrat si, 
kterému plesu dáme přednost, zda 
mysliveckému, hasičskému, školnímu, 
sportovnímu, motorkářskému, farnímu či svazu 
žen. 
DIVADLA jsou velmi oblíbená a kromě místních 
ochotníků jsou do regionu zvány i profesionální 
soubory. 
KOŠTY SLIVOVICE jsou neméně významnou 
záležitostí spojená vždy s dobrou zábavou. Výzva 
je to pro všechny milovníky tohoto vzácného 
moku, kde může přinést kdokov svůj vzorek a 
porota vyhodnotí nejlepší. 
 
ADRESA: KONTAKTNÍ CENTRUM  
Náměstí 26, Morkovice 768 33 (budova agrodružstva) 
Tel. J Bednárek: 724 187 083, L. Foltýnová 735 545 894 
 

http://www.morkovsko.cz/
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