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Vážení čtenáři, 

je to již téměř rok, co Svazek obcí Mezihoří spolupracuje se Svazem měst a obcí na projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, financovaném evropským 

sociálním fondem. V prostorách Obecního úřadu v Rostěnicích vzniklo pracoviště tzv. Centra společ-

ných služeb (CSS). Služby Centra společných služeb mohou využívat nejen představitelé obcí, ale i jiné 

organizace a spolky v regionu.  

Tento, v pořadí již třetí, Informační zpravodaj je proto částečně věnován výsledkům činnosti zmíněné-

ho centra. Dozvíte se v něm však i o projektech, které jsou v jednotlivých obcích na území Svazku obcí 

Mezihoří v současné době realizovány, a jeho součástí je i aktualizovaný seznam  veřejných služeb. 

                           Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří 

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 

Shrnutí činnosti Centra společných služeb  

Činnost centra společných služeb (CSS) vychází zejména z potřeb a požadavků 
vedení svazku obcí a jednotlivých členských obcí.  
Od vzniku centra v srpnu 2016 byl největší zájem o služby centra v oblasti pora-
denství, ať už se týkalo oblasti dotací, tvorby a aktualizace strategických rozvojo-
vých dokumentů nebo běžné obecní agendy.  
Centrum se podílelo na zpracování žádostí o dotace z dotačních titulů kraje, mi-
nisterstev či grantů nadace ČEZ. Ne všechny byly samozřejmě úspěšné, na výsle-
dek posouzení některých z nich se dosud čeká.  
Podpořeny byly tyto žádosti o dotace:  

 z dotačního titulu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků Minister-
stva zemědělství byly podpořeny žádosti obcí Chvalkovice a Nevojice o příspě-
vek na opravu hřbitovních zdí, 

 obec Chvalkovice uspěla také se svojí žádostí o dotaci na opravu veřejného 
osvětlení z dotačního titulu Ministerstva průmyslu a obchodu, 

 ministerstvo pro místní rozvoj schválilo žádost o dotaci na opravu místní komu-
nikace v Nesovicích z programu Podpora rozvoje regionů Ministerstva pro míst-
ní rozvoj. 

V rámci své poradenské činnosti se CSS zapojilo i do výběrových řízení na dodava-
tele, ať už formou pomoci při zpracování zadávací dokumentace nebo účastí v 
komisi pro otevírání, posuzování a hodnocení nabídek. 
Centrum se zapojilo do i tvorby strategických dokumentů. Podílelo se na přípravě 
Programu rozvoje obce pro obce Kožušice, Nevojice a Chvalkovice a aktualizaci  
Strategie rozvoje Svazku obcí Mezihoří. 
V oblasti běžné agendy centrum poskytovalo informace zejména v oblasti zákona  
č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím.  

Centrum společných služeb  

V současné době se CSS podílí na přípravě žádostí o nadační příspěvek Nadace ČEZ. V rámci grantového řízení Stromy zpra-

covalo pro Městys Hvězdlice žádost o příspěvek na výsadbu slivoní kolem silnice do Zdravé Vody. Pro obec Snovídky pak do 

grantového řízení Podpora regionů připravuje žádost o příspěvek na dokončení kluboven v prostorách obecního domu. 

Další činnosti centra je dotační monitoring, tj. sledování aktuálně vyhlašovaných dotačních výzev a vyhledávání vhodných 

dotačních programů pro plánované aktivity obcí.  

Centrum také pomáhá obcím se zpracováním zadávací dokumentace k vyhlašovaným výběrovým řízením a poskytuje pora-

denství k realizaci veřejných zakázek.  

Pro obec Chvalkovice v současné době dokončuje grafickou úpravu Programu rozvoje obce. 

Aktuální činnost Centra společných služeb  
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Nová světla pro Chvalkovice  

Celkové rekonstrukce se v průběhu letošního a příštího roku do-
čká veřejné osvětlení ve Chvalkovicích. Soustava veřejného osvět-
lení zde byla instalována v 70. le-
tech minulého století, úpravou 
prošla v roce 2007. Technický stav 
soustavy odpovídá stáří.  
V průběhu rekonstrukce budou 
stávající, převážně sodíkové výboj-
ky nahrazeny LED svítidly. Nynější 
kovové stožáry o výšce 8 a 6 m, po 
letech služby již značně pozname-
nané rzí, budou vyměněny za 7 m 
vysoké ocelové stožáry. Nové stožá-
ry přibudou i v místech, kde jsou 
lampy nyní umístěny na sloupech 
elektrického vedení či přímo na 
domech. Vyměněny budou i elek-
tromagnetické předřadníky a hlavní 
jističe. Spínání soumrakovým čidlem bude nahrazeno spínacími 
hodinami s astronomickým kalendářem. V důsledku realizace 
projektu dojde ke snížení celkového příkonu soustavy veřejného 
osvětlení o 2,13 kW.  
Na realizaci rekonstrukce v hodnotě cca 583 000 Kč se obci poda-
řilo získat dotaci z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu 
ve výši přes 290 000 Kč. 

Stránka 2 Informační zpravodaj  

Do konce roku by měla projít opravou místní komunikace v části Nové 
Zámky. Konkrétně půjde o úsek vedoucí od základní školy k domu č.p. 
108.  
Součástí oprav bude i rekonstrukce opěrné zídky před domem č. 66. 
Oprava povrchu komunikace bude spočívat v odfrézování části původní 
silnice v tl. 40 mm, na kterou bude po očištění nanesen asfaltový beton 
ve stejné výšce. Na závěr dojde k zalití spár asfaltovou zálivkou. 
Celkové náklady na opravu komunikace budou činit více než 1,5 mil. Kč, 
část nákladů by měla být kryta z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.  
V současné době proběhl výběr dodavatele stavebních prací. Tím se 
stala firma Strabag, a.s. ze Zlína a byla uzavřena smlouva o dílo. Staveb-
ní práce by měly začít co nejdříve, aby dodavatelská firma stačila předat 
hotové dílo do konce října letošního roku. 

Oprava místní komunikace v Nesovicích  

Výstavba dětského hřiště ve Chvalkovicích  

Za obecním úřadem, hned vedle víceúčelového hřiště, vyroste do konce 
letošního roku nové dětské hřiště. Prostory i finanční prostředky pro 
jeho vznik poskytla obec Chvalkovice. Část nákladů bude kryta z dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního titulu Podpora obnovy a roz-
voje venkova v roce 2017.  
Na výběru herních prvků se podíleli sami občané, především pak rodiče 
malých dětí, kterým bude hřiště sloužit. Výstavbu dětského hřiště zajistí 
brněnská firma hřiště.cz, s.r.o.  

Na cca 120 m2 bude umístěno celkem 6 herních prvků, vyrobených 
z  kombinace dřeva a oceli, určených pro děti ve věku 3—14 let. Přibu-
dou i 2 houpadla pro nejmenší.  
Dodavatel by měl hotové hřiště předat do listopadu 2017, zahájení 
provozu  hřiště se předpokládá na jaře příštího roku. 

Chytněte Dešťovku! 

7. září 2017 začne příjem žádostí do 2. kola 
dotačního programu na hospodaření 
s dešťovou a odpadní vodou v domácnostech 
Dešťovka. Příspěvek je možné opět využít na 
akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady 
(pouze pro oblasti zasažené suchem), akumu-

laci srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady nebo využití 
přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.  
Díky alokaci 240 mil. Kč, vyčleněné z prostředků SFŽP, bude možné 
podpořit min. 5 tisíc domácností.  
Polovina prostředků bude tentokrát vyhrazena na projekty v obcích 
akutně ohrožených suchem. Druhá polovina je určena pro ostatní žada-
tele, jejichž nemovitost se nachází mimo suché oblasti. Další pozitivní 
změnou je prodloužení lhůty na doložení papírové žádosti a odborného 
posudku, která je nyní až 30 dnů.  

Opravy se letos dočkala zídka na nevojickém hřbitově. Ta dělí 
hřbitov na dvě výškové úrovně a vznikla 
pravděpodobně při jeho rozšiřování. Vede 
kolmo na cestičku od vstupní brány až 
k márničce a poskytuje oporu zpevněné 
komunikaci v horní části hřbitova.  
Současný stav cca metr vysoké zděné zídky 

z kamene a betonu byl vlivem zemní vlhkosti kritický, v některých 
místech hrozilo její zřícení. 
Při opravě byla stávající zídka rozebrána až na úroveň 0,8 m pod 
okolní terén. Poté byla na nových základech postavena zídka 
z betonových bloků v přírodní barvě s povrchovou úpravou štípa-
ného kamene. Nová zídka je shodné výšky, délky a šířky jako zeď 
původní.  

Veškeré stavební práce zajistila firma p. Petra Bajera z Letonic, 
která se specializuje na zednické a dlaždičské práce. 
Oprava 75 m dlouhé zídky si vyžádala náklady ve výši cca 
590 tis. Kč. Finanční podpora Ministerstva zemědělství, kterou se 
obci podařilo získat z národního dotačního titulu Dotace na údrž-
bu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2017, by 
měla pokrýt téměř polovinu potřebné částky. 

Nevojičtí opravili zídku na hřbitově  

Projekt „Oprava komunikace v obci Nesovice“ bude 

realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 

ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Projekt „Oprava komunikace v obci Nesovice“ je 

realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 

ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Ilustrační foto, zdroj: http://www.hriste.cz/ 



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. 
 

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  
 
 
 

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 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   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  

Přehled poskytovatelů veřejných služeb  
příloha 3. 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:  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. 
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 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 
 

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