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Vážení čtenáři, 

svazek obcí Mezihoří začal od 1.8.2016 spolupracovat na základě smluvního vztahu se Sva-

zem měst a obcí na projektu s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi me-

ziobecní spolupráce“ , který je financován evropským sociálním fondem. Díky tomuto pro-

jektu se v prostorách obecního úřadu v Rostěnicích otevřelo pracoviště tzv. Centra společ-

ných služeb (CSS). Tento první Informační zpravodaj je souhrnem základních informací 

o činnosti Centra společných služeb. Zároveň přináší občanům souhrn veřejných služeb do-

stupných na území Svazku obcí Mezihoří. Věřím, že se Centrum společných služeb stane vý-

znamnou nejen administrativní, ale i odbornou podporou obcí a dojde tak ke zkvalitnění 

veřejných služeb a efektivnímu využití dostupných finančních prostředků obcí.  

                             Miloslav Masařík 

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 

Svazek obcí Mezihoří  

adresa:  Rostěnice 109 
                Rostěnice-Zvonovice 
       682 01 Vyškov 

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

Kateřina Hálová 
manažer CSS 

Ing. Milena Burešová 
specialista pro rozvoj mikroregionu 

Radka Trenzová 
specialista pro rozvoj mikroregionu 

Činnost Svazku obcí Mezihoří  

Svazek obcí Mezihoří je dobrovolným svazkem 13 obcí regionu. Rozkládá se 

v jihozápadní části okresu Vyškov, v rovinaté oblasti mezi Ždánickým lesem a 

Drahanskou vrchovinou.  

Jeho vznik, který se oficiálně datuje k 9.2.2006, navazuje na předchozí vzájem-

nou spolupráci obcí. Společnou snahou svazku obcí je péče o životní prostředí, 

ochrana kulturního dědictví, obnova  a rozvoj dopravní a technické infrastruktu-

ry, podpora občanských aktivit obyvatel, podpora malého a středního podnikání 

a zemědělství v regionu, rozvoj cestovního ruchu a spolupráce se sousedními 

mikroregiony. 

Nástrojem k naplňování poslání mikroregionu je Strategie rozvoje svazku obcí 

Mezihoří pro období 2014—2020, která je dostupná na webových stránkách 

SO Mezihoří. Ve strategii byl stanoven nejen obecný směr rozvoje svazku, ale i 

konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů, a to jak samostatné 

aktivity jednotlivých obcí, tak aktivity v rámci svazku obcí. 

Realizované projekty Svazku obcí Mezihoří  

Svazek obcí Mezihoří zašťiťuje takové projekty, které jsou v souladu s aktuální 

strategií  rozvoje území svazku. Do těchto projektů nemusí být nutně zapojeny 

všechny obce svazku, účast v jednotlivých projektech  je na vůli samotných obcí. 

Jejich realizací pak dochází buď k naplnění společného cíle zúčastněných obcí 

nebo svazek obcí realizuje pro členské obce projekt, jehož realizace by v rámci 

obce nebyla možná (ať už z důvodu minimální hodnoty projektu nebo pozice 

oprávněného žadatele). 

„Zvýšení bezpečnosti silničního provozu SO Mezihoří“  (2011) 
Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městysi Hvězdlice a obcích Malínky, Milonice, Kožušice, Nemotice, Nevo-

jice a Snovídky pořízením 10 kusů ukazatelů rychlosti vozidel. 

„Svazek obcí Mezihoří – biologicky rozložitelný odpad“ (2012) 

Cílem projektu bylo pořízení sběrných nádob na biodpad do obcí SO Mezihoří. V obci Snovídky bylo zřízeno jedno centrální místo 

vybavené štěpkovačem. 

„Ekologické řešení biologického odpadu svazku obcí Mezihoří“ (2015) 
Cílem projektu bylo pořízení sběrných nádob na bioodpad do všech obcí SO Mezihoří a pořízení štěpkovačů do městyse Brankovice a 

do obcí Milonice, Nemotice, Nesovice a Snovídky. Projekt navázal na předchozí úspěšný projekt likvidace biologického odpadu 

z roku 2012.  

Centrum společných služeb  
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Aktuální projekt Svazku obcí Mezihoří  

Ilustrační foto, zdroj: https://pixabay.com 

„Ozelenění obcí SO Mezihoří“  

 

 

 

 

 

 

V současné době probíhá realizace projektu 
„Ozelenění obcí SO Mezihoří“, do něhož se 
zapojilo celkem 12 obcí svazku.  

Jednotlivé obce sestavily soupisy  ovocných 
stromků a okrasných stromků a keřů, které 
chtějí vysadit na svém území.  

Svazek obcí Mezihoří, který projekt zastřešu-
je, získal na realizaci tohoto projektu z dotač-

ního titulu  Program rozvoje venkova Jiho-
moravského kraje pro rok 2016 příspěvek 
ve výši 200 000 Kč. 

V září a říjnu proběhla přípravná fáze projek-
tu, kdy byli vybráni dodavatelé stromků, 
keřů, vyvazovacích kůlů a obalů proti okusu. 
Bylo rozhodnuto, že okrasné stromky a keře 
v počtu 641 kusů dodá firma AGRO Brno-
Tuřany, a.s. Dodavatelem 835 ovocných 
stromků se stala firma Prodej stromků s.r.o. 
z Uherského Ostrohu a vyvazovací kůly k nim 
zajistila firma Stanislav Doupovec z Nemo-
chovic.  

Dne 21.10.2016 se ve Snovídkách uskutečni-
la praktická ukázka odborné výsadby strom-
ků pod vedením ing. Lucie Weberové z AGRO 
Brno-Tuřany. 

K dnešnímu dni již byly všechny stromky a 
keře včetně vyvazovacích kůlů a obalů proti 
okusu rozvezeny do jednotlivých obcí. 

Výsadba stromků již proběhla v obcích Do-
bročkovice, Brankovice, Chvalkovice, Miloni-
ce,  Nemochovice a Snovídky. 

Výsadba stromů ve zbývajících obcích svaz-
ku, které se zapojily do projektu, proběhne 
v  nejbližších dnech.  
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Činnost Centra společných služeb  

Hlavním cílem projektu, na jehož základě vznikla Centra společných služeb (CSS) v ČR, je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy, posky-

tování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí. Mezi hlavní čin-

nosti CSS patří zvyšování znalostí zástupců obcí na základě poskytnutých informací, administrativní podpora obcí a zajištění některých aktivit 

za obce. Dále se zaměřuje na společné poskytování veřejných služeb prostřednictvím společných projektů v rámci Svazku obcí Mezihoří. 

Ve svém zahajovacím provozu poskytuje především rozvojové, dotační a administrativní poradenství a zaměřuje se na přípravu, řízení a admi-

nistraci projektů obcí a mikroregionu a na monitoring dotačních titulů. CSS zajišťuje agendu nejen pro starosty obcí a jejich zástupce, ale i pro 

organizace zřízené obcemi, případně i další zájemce ze stran organizací a občanů Svazku obcí Mezihoří. CSS může sloužit i jako kontaktní cent-

rum pro občany SO Mezihoří.  Může poskytovat odpovědi na dotazy vztahující se k problematice fungování jejich obce. V případě odpovědí, 

které vyžadují větší časové zatížení, zpracuje CSS podklady a předá starostovi dané obce. CSS může rovněž od občanů přijímat podněty k dal-

šímu rozvoji území nebo se může obrátit na občany se žádostí o vyjádření k projektům vedeným ve svém strategickém dokumentu. CSS bude 

pravidelně pořádat setkání starostů obcí Mezihoří a o své činnosti bude informovat prostřednictvím Informačního zpravodaje.  

Setkání starostů Svazku obcí Mezihoří  

Dne 30. srpna 2016 proběhlo 1. setkání starostů členských obcí Svazku 

obcí Mezihoří. Setkání se konalo od 14 hodin v sídle Centra společných 

služeb Mezihoří v budově obecního úřadu v Rostěnicích. 

Zúčastnili se ho starostové 

z  Dobročkovic, Hvězdlic, Kožu-

šic, Milonic, Nesovic, Nevojic, 

Snovídek a Uhřic, za obec Chval-

kovice se zúčastnil místostaros-

ta. Hostem na setkání byl pan 

Jaroslav Šlechta ze Svazu měst a 

obcí ČR. 

Realizační tým centra společ-

ných služeb seznámil účastníky 

s činností centra, která je zaměřena především na rozvojové, dotační a 

administrativní poradenství pro členy Svazku obcí Mezihoří, případně i 

další zájemce.  

Z diskuze k tématu fungování centra a požadovaných služeb vyplynula 

potřeba aktualizovat seznam plánovaných aktivit jednotlivých obcí, který 

je součástí Strategie rozvoje obcí Mezihoří pro období 2014—2020. Tím-

to úkolem bylo pověřeno centrum.  

Aktuální činnost Centra společných služeb  

V současné době skončil první měsíc „ostrého“ provozu Centra 

společných služeb a centrum se postupně zapojuje do činnosti 

Svazku obcí Mezihoří. 

Průběžně sleduje vyhlašování výzev jednotlivými poskytovateli 

dotací, kterými jsou Jihomoravský kraj, Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zeměděl-

ství a výzvy vyhlašované prostřednictvím portálu iROP. Na zákla-

dě seznamu plánovaných aktivit potom starosty jednotlivých obcí 

informuje o možnostech čerpání příspěvku na plánované aktivity. 

Centrum se také zapojilo do přípravné fáze projektu „Ozelenění 

obcí SO Mezihoří“, když se podílelo na tvorbě zadávací dokumen-

tace k projektu a specialisté pro rozvoj mikroregionu byli členy 

komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek. 

Centrum o své činnosti pravidelně informuje na webových strán-

kách Svazku obcí Mezihoří www.somezihori.cz. Nejnovější infor-

mace můžete najít v záložce Aktuality, popř. přímo v sekci věno-

vané Centru společných služeb. 

Kontakt na CSS Mezihoří  

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

Foto: Výsadba stromků v obci Dobročkovice 



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    Eliška Janalíková 
  knihovna@seznam.cz 
otevírací doba: po, čt  12:30 - 17:00 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 
 

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

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  
 

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
přístupné nepřetržitě po celý rok, v zimním období využíváno jako 
kluziště 
pronájem tenisového hřiště: 
kontakt:  517 369 727  kancelář OÚ Kožušice 
  602 754 980   ing. Neužilová, starostka 
  606 372 261   pí. Černá, účetní obce 

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

Místní knihovna Milonice 
adresa:  Milonice 118, 683 33 Nesovice 
kontakt:  517 367 550 
otevírací doba: středa  15.00 – 16.00 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                              

 

Přehled poskytovatelů veřejných služeb  
příloha 1. vydání Informačního zpravodaje 
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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 

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 

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:  720 573 713  Hubert Machálek 

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 
 

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 

 
Lékárna 
adresa:  Nesovice 230, 683 33 Nesovice 
kontakt:  603 322 773 
 
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. 

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 Hladká, Daniela Krátká 
otevírací doba: úterý 17.30 - 19.30 hod 

Mateřská škola Snovídky 
adresa:  Snovídky 84, 683 33 Nesovice 
kontakt:  724 230 113 Mgr. Petra Švaňhalová 

774 735 851 
  ms@snovidky.cz 

 
Knihovna 
adresa:  Snovídky 1, 683 33 Nesovice  
kontakt:  517 367 523  
  obecniurad@snovidky.cz  
otevírací doba: čtvrtek 18.00 – 19.30 hod. 
 

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

Nemochovice 

Nemotice 

Nesovice 

Nevojice 

Snovídky 

Uhřice 
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