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Vážení čtenáři, 

dostává se Vám do rukou další vydání informačního zpravodaje, který pro Vás připravuje 
Svazek obcí Mezihoří spolu s Centrem společných služeb. 

I v tomto, již sedmém vydání zpravodaje, bychom Vás rádi informovali o aktuálním dění na 
území svazku. O projektech, které se nám podařilo v uplynulých šesti měsících dotáhnout 
do konce, i o těch které pro Vás teprve připravujeme.  

Doufám, že nám i nadále zachováte svoji přízeň a budete sledovat dění v našem regionu. 

   Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

adresa:    Rostěnice 109 
                 Rostěnice-Zvonovice 
     682 01 Vyškov 

e-mail: cssmezihori@seznam.cz  
tel.:       734 692 132 

Kateřina Hálová 
manažer CSS, veřejné zakázky  

Ing. Milena Burešová 
specialista pro rozvoj mikroregionu 
problematika GDPR 

sídlo:     Obecní úřad Nemotice  
    Nemotice 66 
    683 33 Nesovice 

adresa:    Snovídky 1 
    683 33 Nesovice 

e-mail: obecniurad@snovidky.cz  
www.somezihori.cz 

Miloslav Masařík 
předseda svazku 
tel. 517 367 523 
       733 686 376 

Na základě dohody Svazu měst a obcí ČR a Svazku obcí 
Mezihoří bude činnost CSS prodloužena o 6 měsíců, tj, do 
konce roku 2019. Centrum bude i nadále poskytovat po-
radenství pro členské obce, jejich orgány a jimi zřízené 
organizace, případně i další zájemce. I nadále bude vy-
konávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů 
pro zasmluvněné obce a školky na území svazku.  
Prodloužení projektu však přineslo jednu významnou 
změnu. Činnost CSS se rozšířila o klíčovou aktivitu, kte-

rá by se měla pravděpodobně stát odrazovým můstkem 
pro uvažované další projektové zaměření CSS. Touto 
aktivitou je téma „Lokální ekonomika“.  
Úkolem CSS bude ve spolupráci s jednotlivými obcemi 
zmapovat současný stav podnikatelských aktivit v jed-
notlivých obcích svazku a shromáždit údaje o místních 
malých a středních podnicích, vč. OSVČ, a dostupnosti 
základních řemesel a služeb na území svazku. Vytvoří 
také přehled nevyužívaných prostor, objektů a pozem-
ků, které mají potenciál být v budoucnu podnikatelsky 
využity. Výstupy by měly sloužit dalšímu rozvoji území. 

Centrum společných služeb 

Svazek obcí Mezihoří  

Prodloužení činnosti CSS Mezihoří  

Ve svahu nad obcí Kožušice leží místní hřbitov. Malý hřbitůvek, k němuž lze 
dojít cestou stoupající po svahu z horního konce obce. Vstup na hřbitov a 
klid zde spočívajících chrání kovaná brána, lemovaná dvěma „kapličkami“. 
Od ní je krásný výhled na ves a údolí, ve které leží. Místo téměř idylické. 
Tím však idyla končí. Hlavně pro obec, která je za správu hřbitova odpověd-
ná. Vrásky jí dělá stav hřbitovní zdi, která od založení hřbitova v 60. letech 
minulého století neprošla větší opravou, i středového chodníku, rozšiřujícího 
se ve zpevněnou plochu. 
Říkáte si: v čem je problém? Co je tak těžkého na tom opravit kousek chod-
níku a zdi? Celkem nic. Kožušický hřbitov však leží na celkem 7 parcelách, 
z nichž většina patří soukromým vlastníkům. Obec samotná je majitelem 
pouze tří pozemků, a právě to je kámen úrazu. Aby mohla obec hřbitov 
opravit, musí vlastníci jednotlivých parcel s provedením této opravy souhla-
sit. Jenže jeden z majitelů s opravou na svém pozemku nesouhlasí. A hřbitov 
už opravu nutně potřebuje. 
„Nedá se nic dělat, tak prostě zeď na tomto pozemku při opravě vynecháme 
a opravu chodníku odložíme,“ krčí rameny starostka obce. „Opravíme jen 
zpevněnou plochu v zadní části hřbitova. Ta na tento pozemek nezasahuje.“  
A vypadá to, že letos už na opravu skutečně dojde. Obec na ni má přislíbe-
nou dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 180 tis. korun. 
Takže až příště půjdete po kožušickém hřbitově a všimnete si neopravených 
částí hřbitovní zdi, můžete zkusit popřemýšlet, co dotyčného vlastníka k jeho 
jednání vedlo. 
Na druhou stranu – třeba se právě díky tomu stane z kožušického hřbitova 
místní atrakce. Protože něco takového jen tak někde neuvidíte. 

Rébus jménem hřbitov aneb jak vyřešit neřešitelné  
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Že zasázením stromků práce nekončí, ale spíš začíná, si moc 
dobře uvědomují v Dobročkovicích. Následná péče o stromky, 
zejména nyní, v letních měsících, je pro další růst a vývoj 
stromků životně důležitá. 
Obec loni na podzim vysázela v lokalitě Vévoz 17 nových 
stromků a nyní zajišťuje péči o ně. „I když letošní léto není tak 
horké a suché jako to loňské, je potřeba se o stromky posta-
rat,“ říká starosta obce. „Na jaře jsme stromky zamulčovali. 
To by mělo zabránit vysychání půdy a prorůstání plevele. Kro-
mě toho stromky pravidelně zaléváme“, dodává. 
V závislosti na počasí by se měla zálivka provádět od dubna do 

října minimálně 1-2krát měsíčně, v teplých měsících i častěji. 
Na jeden stromek je třeba počítat s minimálně 200 litry vody 
za měsíc. V případě mladých stromků je lepší dávku rozložit do 
3-4 menších zálivek.  
Obec péči o stromky zvládá s využitím vlastních pracovníků. 
Traktor a cisternu o objemu 1.000 litrů k dopravě zálivkové 
vody z nevyužité obecní studny si obec pronajímá u místního 
občana. 
Na počátku zimy čeká stromky ještě výchovný řez provedený 
odbornou firmou. Stromky, které v průběhu roku přes veške-
rou péči uschnou, budou nahrazeny novými. 
Obec na úhradu nákladů spojených s povýsadbovou péčí o 
stromky, jejichž výši odhaduje na 46 500 korun, obdržela dota-
ci z Jihomoravského kraje ve výši 30.000,- Kč . 

Povýsadbová péče v Dobročkovicích  
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Obr: Následná péče o stromky v lokalitě Vévoz. Foto: Obec Dobročkovice. 

Děti navštěvující mateřskou školu ve Snovídkách čeká se zaháje-
ním školního roku překvapení. Přivítá je nově upravená školní 
zahrada. A jak je vidět, změna je to veliká.  

Stávající herní věž a plastové domečky byly nahrazeny herními 
prvky z přírodních materiálů. Děti se můžou těšit na věžovou 
sestavu s balanční lávkou, skluzavkami a lanovým žebříkem. 
Čekají je i nová houpadla, kryté pískoviště a smyslový chodník. 
Na tříkolkách a odrážedlech se budou moct prohánět po novém 
mlatovém chodníku. 
Život v přírodě budou děti poznávat 
pomocí výukových panelů, hmyzího 
domečku a malých záhonků s bylin-
kami a zeleninou. V zahradě byly 
vysázeny také ovocné stromy a zbu-
dováno ohniště s posezením. Počítá 
se i se založením kompostu, aby se 
děti seznámily s koloběhem v příro-
dě. 
Rekonstrukce zahrady, na které se 
podíleli i rodiče malých žáčků, členo-
vé místního SDH a spolku Šuterňa, 
trvala čtyři měsíce. Koncem letošní-

ho března byly dokončeny zemní práce, osazeny herní prvky a 
zasazeny stromky a keře. V průběhu dubna pak byly s pomocí 
dobrovolníků dokončeny poslední terénní úpravy, vybudovány 

záhonky a vysázen zbytek rostlin. 
Autorem návrhu školní zahrady je Ing. Jiří Baštář 
z Hradišťka u Dačic. Hlavním dodavatelem her-
ních prvků, rostlinného materiálu a zemních 
prací byla firma KAVYL s.r.o. z Mohelna. 
Celkové náklady na rekonstrukci zahrady MŠ 
Snovídky činily 613 tisíc korun, jejich část ve výši 
411 tis. Kč pokryla dotace z Ministerstva životní-
ho prostředí. 

Obec Snovídky by touto cestou chtěla ještě jednu poděkovat 
všem dobrovolníkům, kteří se na rekonstrukci školní zahrady 
podíleli. 
Na závěr zbývá jen říct, že o oblíbené stávající herní prvky děti 
nepřišly. Byly umístěny na zahradu Obecního domu, kde je děti i 
nadále využijí ke svým hrám. 

Školáčky ve Snovídkách potěší nově upravená zahrada  



BRANKOVICE 
Základní škola a mateřská škola Brankovice,  
příspěvková organizace 
adresa:  Tasova 272, 683 32 Brankovice 
kontakt:  517 369 724 – ústředna 
  517 369 063 – ředitel 
  517 369 808 – stravování 
  reditel@zsbrankovice.cz 
  www.zsbrankovice.cz 
 
Knihovna 
adresa:  Náměstí 101, 683 33 Brankovice 
kontakt:  517 369 116    Markéta Bílková 
  Knihovna.brankovice@email.cz  
otevírací doba: pondělí, středa   13 - 17 hod. 
  úterý, čtvrtek 10 - 12 13 - 16 hod. 
 
Česká pošta s.p. 
adresa:  Náměstí 101, 683 33 Brankovice 
kontakt:  517 369 622 
otevírací doba: po, út, čt, pá     7:30 - 11:45  14:15 - 15:45 
  středa                7:30 - 11:45  14:15 - 15:30 
                              a 16:00 – 17:00 
 
Zdravotní středisko 
praktický lékař MUDr. Ivan Kratochvíl 
adresa:  Tasova 113, 683 33  Brankovice 
kontakt:  517 369 629 
  ivan.kratochvil@seznam.cz 
ordinační hodiny:    pondělí     07:00 - 12:00 
     úterý     07:00 - 12:00 
     středa     07:00 - 12:00 
     čtvrtek     12:00 - 16:00 
     pátek     07:00 - 12:00 
 
Lékárna u Sv. Mikuláše 
PharmDr. Miroslava Odrazilová 
adresa:  Náměstí 73 ,  683 33  Brankovice 
kontakt:  517 369 725 
  www.lekarna-brankovice.cz 
 
TJ Sokol Brankovice 
pronájem hřiště na kopanou ve sportovním areálu Brankovice 
kontakt:  777 731 529   Pavel Láníček 
 
 

CHVALKOVICE 
Knihovna 
adresa:  Chvalkovice 61, 683 41 Bohdalice 
kontakt:  733 380 286   Alena Nagyová 
otevírací doba: sobota        15:00 - 17:00 hod. 
 
 

DOBROČKOVICE 
Víceúčelový sportovní areál s tenisovým kurtem (umělý povrch)  
přístupný nepřetržitě po celý rok, v zimním období kurt využíván jako 
kluziště  
pronájem tenisového kurtu:  
kontakt:  517 367 120 – kancelář OÚ 
  605 069 234 – Josef Pištělák, starosta obce  
 
 

HVĚZDLICE 
Mateřská škola Nové Hvězdlice 
adresa:  Nové Hvězdlice 51, 683 41 Bohdalice 
kontakt:  517 330 189 
  ms.hvezdlice@seznam.cz 
  www.mshvezdlice.cz 

 
Knihovna Nové Hvězdlice 
adresa:  Nové Hvězdlice 168, 683 41 Bohdalice 
kontakt:  774 377 806    Jan Kolofík, knihovník 
  knihovna.hvezdlice@centrum.cz 
  kolofikjan@seznam.cz 
otevírací doba:  čt:   17.00 - 20.00  
 
Česká pošta s.p. 
adresa:  Nové Hvězdlice 211, 683 41 Bohdalice 
kontakt:  517 358 610 
otevírací doba:  po, út, čt, pá: 8:00 – 10:00  13:30 – 15:00 
  st:                    8:00 – 10:00  13:30 – 17:00 
 
MUDr. Petra Fialová, praktická lékařka 
adresa:  Nové Hvězdlice 211, 683 41 Bohdalice 
kontakt:  517 358 617 
ordinační hodiny: úterý  7:15 – 12:15 
  čtvrtek  7:15 – 11:00  
 
Fitness centrum 
adresa:  Nové Hvězdlice 72 –zadní trakt  
kontakt:  723 005 489   p. David Horváth 
otevírací doba: dohodě s Davidem Horváthem  
 
 
 

KOŽUŠICE 
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
přístupné po celý rok, v zimním období využíváno jako kluziště 
rezervace tenisového hřiště: 
kontakt:  727 917 590   kancelář OÚ Kožušice 
  602 754 980   ing. Neužilová, starostka 
  606 372 261   pí. Černá, účetní obce 
 
Sál kulturního domu (pronájem)  
adresa:   Kožušice 76, 683 33 Nesovice 
kontakt:   602 754 980      ing.Neužilová, starostka 
 
 
 

MALÍNKY 
Knihovna 
adresa:  Malínky 75, 683 33 Nesovice 
kontakt:  517 369 610   Jana Malíková  
otevírací doba: pondělí  16:00 – 17:00 hod. 
 
 

MILONICE 
Místní knihovna Milonice 
adresa:  Milonice 118, 683 33 Nesovice 
kontakt:  517 367 550   Bc. Veronika Škeříková 
otevírací doba: středa  16.00 – 17.00 hod. 
 
Česká pošta s.p. 
adresa:  Milonice 102, 683 36 Milonice 
kontakt:  517 367 557 
otevírací doba:  po, út, čt, pá:   08:00 - 11:00   
  st:                      13:30 - 17:00    
 
Mateřská škola Milonice  
adresa:  Milonice 66, 683 33 Nesovice 
kontakt:  517 367 576  
  msmilonice@longnet.info, www.msmilonice.cz  
 
Kadeřnictví Helena Bartoňková 
adresa:  Milonice 118, 683 33 Nesovice  
kontakt:  731 923 025 
otevírací doba: na telef. objednávku 

Přehled poskytovatelů veřejných služeb  
příloha 7. vydání Informačního zpravodaje 

mailto:reditel@zsbrankovice.cz
http://www.zsbrankovice.cz/
mailto:ivan.kratochvil@seznam.cz
http://www.lekarna-brankovice.cz/
mailto:%6d%73%2e%68%76%65%7a%64%6c%69%63%65%40%73%65%7a%6e%61%6d%2e%63%7a
http://www.mshvezdlice.cz/
mailto:%6b%6e%69%68%6f%76%6e%61%2e%68%76%65%7a%64%6c%69%63%65%40%63%65%6e%74%72%75%6d%2e%63%7a
mailto:%6b%6f%6c%6f%66%69%6b%6a%61%6e%40%73%65%7a%6e%61%6d%2e%63%7a
mailto:msmilonice@longnet.info
http://www.msmilonice.cz/


NEMOCHOVICE 
Mateřská škola Nemochovice 
adresa:  Nemochovice 6, 683 33 Nesovice 
kontakt:  517 369 824 
  msnemochovice@seznam.cz 
 
Knihovna 
adresa:  Nemochovice 6 , 683 33 Nesovice 
  (budova kulturního centra)  
kontakt:  517 369 821 (pouze v úřed. hodinách OÚ) 
  Miroslava Bittnerová, knihovnice 
  knihovna.nemochovice@seznam.cz 
otevírací doba: sobota 15:00 – 18:00 hod. 
 
Víceúčelové hřiště (tenisový kurt – za budovou obecního úřadu) 
Fitness centrum (v budově obecního úřadu čp. 132) 
Klubovna – stolní tenis (v budově kulturního centra čp. 6) 
kontakt:  604 577 503 

Renáta Mlčoušková, správce sportovišť 
otevírací doba: po předchozí domluvě s pí. Mlčouškovou 
 
 
 

NEMOTICE 
Místní knihovna 
adresa:  Nemotice 106  
kontakt:  knihovnanemotice@seznam.cz 
  http://www.nemotice.cz/knihovna  
otevírací doba: středa 16:00—17:00 hod. 
  neděle  16.00—17:00 hod. 
 
TJ Sokol Nemotice 
(pronájem kurtů) 
kontakt (klíče): Čestmír Drašar   737 933 342  
  Nemotice 30 

cestmir.drasar@upce.cz 
případně Obecní úřad Nemotice 

 
 
 

NESOVICE 
Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace 
adresa:  Nesovice 154, 683 33 Nesovice 
kontakt:  517 367 314, 776 635 001 kancelář ZŠ 

 517 367 227, 731 715 605 kancelář MŠ 
 517 367 227 školní jídelna 

  skola@nesovice.cz 
  http://www.zsnesovice.cz/ 
 
Obecní knihovna Nesovice 
adresa:  Nesovice č. 172, 683 33 Nesovice 
kontakt:  607 623 096 Blanka Homolová 
  606 590 455 Ing. Helena Kuchtová 
  knihovna.nesovice@seznam.cz 
otevírací doba: pondělí  16.00 - 18.00 hod. 
  čtvrtek  16.00 - 18.00 hod. 
TJ Sokol Nesovice 
(pronájem venkovních sportovišť) 
kontakt:  777 768 010  Karel Kupka 

http://nesovice.cz/viceucelove-hriste-
telocvicna.html 

 
Česká pošta s.p. 
adresa:  Nesovice 172, 683 33 Nesovice 
kontakt:  517 367 321 
otevírací doba:  po – pá 08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 
 
Lékárna 
adresa:  Nesovice 230, 683 33 Nesovice 
kontakt:  603 322 773 
 
 
 
 

 
Praktický lékař 
MUDr. Miroslav Gardavský 
adresa:  Nesovice 230, 683 33 Nesovice 
kontakt:  517 367 311 
  gardavskymiroslav@seznam.cz 
ordinační hodiny: pondělí  6:45 - 13:00 

úterý  6:45 - 13:00 
středa 12:00 - 17:00 
čtvrtek  6:45 - 13:00 
pátek  6:45 - 12:00 

 
Zubní ordinace  
MUDr. Vladimíra Marušková 
adresa:  Nesovice 230, 683 33 Nesovice 
kontakt:  517 367 220 
  maruskova@email.cz 
ordinační hodiny: pondělí  7:00 - 11:00   12:00 - 17:00 

úterý  7:00 - 11:00   12:00 – 16:00 
středa  7:00 - 13:00 
čtvrtek  7:00 - 12:00 
pátek  7:00 - 12:00 

 
Veterinární ambulance 
MVDr. Dušan Skrip 
adresa:  v budově hasičské zbrojnice 
kontakt:  606 836 360 
ordinační hodiny: úterý 17:00 - 19:00 hod. 

čtvrtek 17:00 - 19:00 hod. 
 
 

NEVOJICE 

Mateřská škola Nevojice,  příspěvková organizace 
adresa:  Nevojice 67, 685 01 Bučovice 
kontakt:  517 383 480 
  msnevojice@longnet.info 
 
Místní knihovna Nevojice 
adresa:  Nevojice 67, 685 01 Bučovice 
kontakt:  nevojiceknihovna@seznam.cz 
  Monika Češková Hladká, Iva Pazourková 
otevírací doba: úterý 17.30 - 19.30 hod 
 
 

SNOVÍDKY 
Mateřská škola Snovídky 
adresa:  Snovídky 84, 683 33 Nesovice 
kontakt:  774 735 851 

  ms@snovidky.cz 
 
Knihovna 
adresa:  Snovídky 45, 683 33 Nesovice  
kontakt:  517 367 523  
  obecniurad@snovidky.cz  
otevírací doba: čtvrtek 18.00 – 19.30 hod. 
 
Víceúčelové hřiště (tenisový kurt) 
(pronájem sportoviště) 
kontakt:   517 367 523   obecní úřad (v úřed. hodinách) 
  733 686 376   Miloslav Masařík 
 
Společenský sál Obecního domu 
(pronájem pro soukromé účely) 
adresa:  Snovídky 45, 683 33 Nesovice 
kontakt:  733 686 376   Miloslav Masařík 
 
 

UHŘICE 
Knihovna 
adresa:   Uhřice 56, 683 33 Nesovice 
otevírací doba:  čtvrtek 17 — 20 hod. 
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