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Brankovice
Chvalkovice
Dobročkovice
Hvězdlice
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou další vydání informačního zpravodaje, který pro Vás připravuje Kožušice
Malínky
Svazek obcí Mezihoří spolu s Centrem společných služeb.
I v tomto, již šestém vydání zpravodaje, bychom Vás rádi informovali o aktuálním dění na Milonice
území svazku. O projektech, které se nám podařilo v uplynulých šesti měsících dotáhnout Nemochovice
Nemotice
do konce, i o těch které pro Vás teprve připravujeme.
Nesovice
Doufám, že nám i nadále zachováte svoji přízeň a budete sledovat dění v našem regionu.
Nevojice
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří
Snovídky
Uhřice

Úvodní slovo předsedy SO Mezihoří

Svazek obcí Mezihoří
sídlo:

Obecní úřad Nemotice
Nemotice 66
683 33 Nesovice
adresa: Snovídky 1
683 33 Nesovice

Oprava křížů ve Hvězdlicích
Po rekonstrukci sousoší sv. Augustina plánuje městys Hvězdlice opravu dalších místních památek. Letos se chce pustit do opravy tří křížů v okolí obce.
První kříž stojí u silnice z Nových Hvězdlic do Zdravé Vody. Ze všech křížů je
relativně nejzachovalejší—zub času se podepsal na kamenném podstavci,
litinový kříž je sice zkorodovaný, ale dochoval se bez většího poškození.

e-mail: obecniurad@snovidky.cz
www.somezihori.cz
Miloslav Masařík
předseda svazku
tel. 517 367 523
733 686 376

Centrum společných služeb
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
problematika GDPR
Radka Trenzová
specialista pro rozvoj mikroregionu

Kříže ve Hvězdlicích. Foto:OÚ Hvězdlice, CSS.

Druhý kříž najdete u polní cesty nad Novými Hvězdlicemi u odbočky ke Kalvárii. Zajímavostí je, že osmiboký dřík podstavce prý dříve sloužíval jako
obecní pranýř.
Třetí kříž stojí na křižovatce směrem na Staré Hvězdlice. Tento kříž je v havarijním stavu. Celý se naklání směrem do silnice, horní část litinového kříže
je uražená. Ze všech tří křížů je pravděpodobně nejstarší a provedení litinové části není příliš obvyklé. Stejné kříže se nám podařilo dohledat jen dva:
jeden v Hostovicích (Ústí nad Labem), druhý v Poustce (Liberec).
Předpokládané náklady na opravu křížů činí 260 tis. Kč, část nákladů by
obec ráda pokryla dotací z Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva
pro místní rozvoj.

Činnost CSS Mezihoří
Pracovníci CSS jsou připraveni pomoci radou, informací
nebo výkonem konkrétní odborné agendy představitelům obcí, spolků, sdružení či jiných organizací, ale i občanům regionu.
K hlavním úkolům centra patří vyhledávání vhodných
dotačních titulů pro plánované záměry svazku i jeho obcí.

V souvislosti s přípravou a realizací veřejných zakázek CSS
poskytuje součinnost při tvorbě zadávacích podmínek
veřejné zakázky a zpracování Výzvy k podání nabídek.
Také spolupracují na programech rozvoje členských obcí,
účastní se projektů meziobecní spolupráce a jsou nápomocni při dalších konkrétních potřebách obcí.
Také se na ně můžete obrátit o radu v oblasti ochrany
osobních údajů.
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Oprava hřbitovní zdi v Kožušicích
Hřbitov v Kožušicích vznikl v letech 1961-1962. Ve stejné době
byla po obvodu hřbitova vystavěna téměř 2 m vysoká zeď
z vápenopískových cihel.
Po půlstoletí je však zeď ve velmi špatném stavu. Koruna zdi se
drolí, jednotlivé cihly se uvolňují a hrozí jejich pád na náhrobky. Ve zdivu jsou patrné trhliny, které v některých místech
sahají od koruny až k základům. Do zdi zasazená kolumbária
dosluhují.

a znovu dostavěna. Největší zásah si vyžádá severozápadní
roh zdi, který se následkem nízko založených základů trhá a
bude nutné ho zajistit podbetonováním. Svislé trhliny budou
„sestehovány“ ocelovou výztuží, drobnější trhliny zapraveny a
celá zeď ošetřena penetračním nátěrem.
Opravu hřbitova komplikují majetkové poměry. Hřbitov leží
na celkem 7 parcelách, většina z nich patří soukromým vlastníkům. Aby mohla obec zeď opravit, musí vlastníci s provedením této opravy souhlasit. Bohužel, ne všichni projevili vstřícnost. Majitelka jednoho z pozemků svůj souhlas s provedením
opravy obci nedala. „Je to velká škoda, protože takto zůstanou dvě části zdi neopravené. Obec s tím nemůže nic dělat,“
říká starostka obce Ing. Neužilová.
Spolu s opravou hřbitovní zdi plánuje obec i opravu cca
140 m2 zpevněné plochy v zadní části hřbitova. Stávající betonové chodníkové dlaždice budou nahrazeny zámkovou dlažbou.
Celkové náklady zamýšlených oprav jsou odhadnuty na více
Obec se proto rozhodla hřbitovní zeď opravit. Zvolila poměr- než 550 tis. Kč. Obec se snaží získat na opravu hřbitova dotaci.
ně netradiční metodu. Nadzemní části základů budou očiště- Se žádostí o podporu se obrátila na Ministerstvo zemědělství
ny a zpevněny nanesením vrstvy nové betonové omítky. Hor- a Ministerstvo pro místní rozvoj.
ní část zdi bude od koruny na výšku 2-3 řádků cihel rozebrána

Mobiliář pro Mezihoří podruhé
V loňském roce Svazek obcí Mezihoří úspěšně realizoval projekt „Pořízení mobiliáře pro Svazek obcí Mezihoří“. V rámci
něj bylo pro 11 členských obcí pořízeno 60 pivních setů a
5 párty stanů, které obce využijí při pořádání kulturních i
sportovních akcí. Na frekventovaných místech mikroregionu
přibyly 3 lavičky a k udržení čistoty přispěje 13 odpadkových
košů.

Věříme, že nejvíc však místní i návštěvníci regionu ocenili
čtyři nové kryté posezení a dva dřevěné altány.

Na základě zájmu obcí se Svazek obcí Mezihoří pokusí získat
dotaci na pořízení společného mobiliáře i letos.
Během února CSS shromáždilo požadavky jednotlivých obcí a
připravilo žádost o dotaci na Jihomoravský kraj.
Bude-li žádost podpořena, nakoupí svazek další párty stany a
pivní sety, které poslouží jako zázemí při obecních akcích.
Návštěvníci budou také moci ochutnat speciality z mobilní
udírny a za mrazivého počasí se ohřát u plynového topidla.
Kromě toho bude workoutové hřiště v Milonicích doplněno o
dvě lavičky a odpadkový koš. Ve Chvalkovicích plánují postavit nový dřevěný altán na konci obce, na louce mezi potokem
a polní cestou směrem na Nemochovice.

Mezihoří i na facebooku
Centrum společných služeb Mezihoří nyní najdete
i na facebooku.
Na stránce Mezihoří se dozvíte o aktuálním dění
v obcích svazku. A budete-li mít i vy nějakou novinku, nebojte se o ni podělit.

Nové workoutové hřiště v Milonicích
Podpořit zájem všech věkových skupin o aktivní odpočinek se
rozhodli v Milonicích. A v parčíku mezi hřbitovem a historickou sýpkou vybudovali nové workoutové hřiště.
Sportuchtiví zájemci zde najdou pět
fitness prvků, které jim poslouží k
protažení celého těla. Jednotlivé
cvičební prvky jsou doplněny kreslenými návody s příklady doporučených cviků. Každý tak má možnost
vytvořit si podle svých schopností a
potřeb cvičební sestavu, která mu
vyhovuje.
„Fitness prvky jsme vybírali tak, aby
si na své přišli všichni. Mohou tu
cvičit děti, mládež i dospělí. Máme
tu i prvky vhodné pro aktivní seniory.
Jediným omezením je výška — prvky jsou konstruovány na
výšku postavy min. 140 cm. Zatím má o využití hřiště největší
zájem mládež. To nás těší,“ pochvaluje si starostka obce.
„Doufáme však, že postupně se ho naučí využívat i další obyvatelé.“
Vybudování hřiště přišlo na
půl milionu korun. Část nákladů ve výši 350 tis. Kč pokryla dotace Ministerstva
pro místní rozvoj, ze svého
rozpočtu obec zaplatila 155
tis. Kč. Fitness prvky dodala
firma hřiště.cz s.r.o. z Brna.
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Pátrání po původu hvězdlických křížů
… aneb co jsme zjistili a byla by škoda se o to nepodělit.
K přípravě žádosti o příspěvek na opravu křížů ve Hvězdlicích jsme
potřebovali zjistit trošku víc o stáří a původu křížů.
Nejprve jsme pátrali v historických mapách. Hlavně v těch ze III. vojenského mapování, které bylo
provedeno v letech 1869-1885.
Mapa s plánkem Hvězdlic (viz
výřez) je datována r. 1876.
Kříže už v té době byly považovány za důležité orientační
body. Proto byly do map zakresleny—kamenné červeně,
dřevěné černě. Všechny tři
kříže jsme v mapách našli.
O pomoc jsme požádali také
Mgr. Milana Koudelku, správce
Výřez mapy III. vojenského mapování. Zdroj:
sbírky umělecké litiny blanenhttp://oldmaps.geolab.cz
ského muzea. Ten byl tak hodný a na základě fotografií nám poslal pár stránek katalogu z roku
1911. Zobrazují kříže vyráběné hutí v Mariánském údolí (dnes součást
Hluboček u Olomouce) a najdeme tu kříže podobné těm opravovaným. Zároveň nás upozornil, že železárny měly obvykle velkou setrvačnost a své výrobky, zvláště kříže, nabízely po řadu desetiletí. Což
znamená, že kříže mohou být i mnohem starší.
Víc se nám bohužel zjistit nepodařilo. Na kamenných podstavcích
křížů se datování ani informace o donátorovi kříže či důvodu jeho
vzniku nedochovaly. Prokazatelně však v místech, kde dnes kříže stojí,
stály kříže už v roce 1876 a stávající litinové části pocházejí pravděpodobně z huti v Mariánském údolí, kde byly vyrobeny nejpozději na
počátku 20. století.

Hvězdlický Augustýnek dostal nový kabát i podstavec
Městys Hvězdlice se o své památky stará. Jednou z nich je i
sousoší sv. Augustýna, umístěné u ohradní zdi místního zámku. V letošním roce byla dokončena náročná rekonstrukce —
obnovou prošlo nejen sousoší, ale i torzo zdi se dvěma sloupky
s ozdobnými hlavicemi.
Sousoší světce, místními nazývané Augustýnek, je památkově
chráněno od roku 1958. Podle kopie karty památky z roku
1956 byl na soklu již tehdy nečitelný nápis s letopočtem, z
něhož bylo možné rozluštit jen písmena BOGTORIBVS.

Socha světce pochází z 2. čtvrtiny 18. století a je vyrobena
z mušlového pískovce. V rámci rekonstrukce byla očištěna,
domodelována umělým kamenem a doplněna o atributy, které jsou pro tohoto světce typické — biskupskou berlu a hořící srdce v dlani. Podstavec zdobený třemi sloupky a římsou je z
pískovce. Z důvodu celkové devastace byl při rekonstrukci vyměněn za nový. Materiál k jeho výrobě byl přivezen z pískovcového lomu v Božanově (Teplicko-Broumovské skály).

Celkové náklady na opravu přesáhly 1 mil. Kč. Městysu se podařilo získat dotace z Jihomoravského kraje a Ministerstva
zemědělství ve výši necelého 3/4 mil. Kč. Jak se rekonstrukce
Fotografie sousoší sv. Augustýna z roku 1956. Zdroj: Památkový katalog, Augustýnka povedla, se můžete přesvědčit srovnáním obou
NPÚ, www.pamatkovykatalog.cz
fotografií.
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Ochrana osobních údajů: záznamy o výmazu
osobních údajů (GDPR)
Každý správce osobních údajů, ať už jde o firmu, OSVČ, spolek nebo obec, je limitován účelem zpracování osobních údajů. Pomine-li účel, pro který osobní údaje zpracovává, je povinen je vymazat.
S tím úzce souvisí i právo na výmaz osobních údajů neboli
právo „být zapomenut“. I když toto právo nelze uplatnit
vždy, je jedním ze základních práv každého subjektu údajů.
Co by měl udělat správce, pokud např. uplynula skartační
lhůta účetních dokladů, dokument byl sejmut z elektronické
úřední desky nebo zákazník požádal o ukončení zasílání obchodních sdělení na svůj e-mail?
Příslušný správce je povinen údaje zničit. Účetní doklady
skartuje a smaže i jejich elektronickou podobu. Soubor na
elektronické úřední desce znepřístupní, smaže (je-li to možné) nebo přehraje (musí-li zůstat stopa po vyvěšení). E-mail
vymaže z adresáře příjemců obchodních sdělení. Ale co dál?
V případě kontroly musí být správce schopen prokázat jaké
osobní údaje, proč, kdy, jakým způsobem a kdo vymazal,
popř. zlikvidoval dokumenty, které osobní údaje obsahují.
Má-li správce zavedenou SSL, dokladem o skartaci dokumentů bude skartační protokol. Ale ne každý vede spisovou službu a ne vždy se likvidují rovnou celé dokumenty či soubory.
O každém výmazu osobních je třeba vést záznam. Forma
vedení těchto záznamů není stanovena. Je na správci, jestli si
k jejich vedení pořídí sešit nebo je povede v elektronické
podobě. Důležitý je jejich minimální obsah.
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V Dobročkovicích zasadili lípu republiky
V uplynulém roce jsme si připomněli 100. výročí vzniku republiky. V rámci oslav v mnoha obcích vysadili památnou lípu. Strom,
který je symbolem naší vlasti už 170 let — od června 1848, kdy
na Slovanském sjezdu lípu jako národní strom navrhnul básník
F.L. Čelakovský.
Dobročkovští svoji lípu zasadili v místě zvaném Vévoz. A nejen ji.
Vysadili tu i další okrasné stromy: javory, jeřáby a duby. Na akci
se podíleli členové místní jednoty Orla, SDH a další dobrovolníci.

Sázení stromků v Dobročkovicích. Foto: OÚ Dobročkovice.

Celá lokalita tak výrazně „prokoukla“ a stává se místem procházek a odpočinku. Přispívá k tomu i dřevěné posezení, které přímo
láká k zastavení. Podle starosty obce bude v této lokalitě výsadba
stromů pokračovat. Nejdříve je však třeba vykácet přestárlé topoly a upravit terén.

Pokud potřebujete pomoc se zpracováním záznamů o zpracování osobních údajů či konzultaci ke GDPR, můžete se se svými dotazy obrátit na CSS Mezihoří, na tel. č. 734 692 132.

Školka ve Snovídkách bude mít nové hřiště
Hřiště mateřské školy ve Snovídkách projde letos výraznou Projekt na rekonstrukci zahrady dle zadání obce vytvořil archiproměnou. Děti určitě nadchnou nové herní prvky — balanční tekt Ing. Jiří Baštář z Hradišťka u Dačic.
lávka, houpadla na pružinách, věžová sestava a nové zastíněné
pískoviště. Na tříkolkách se budou prohánět po novém mlatovém chodníku.
Kromě toho tu vznikne hmyzí hotel, vrbové iglú a ohniště. Děti
spolu s učitelkami a dobrovolníky z řad rodičů si založí bylinkové záhonky, o které budou pravidelně pečovat, a kompost.
Děti tak budou vedeny k zájmu o okolní přírodu. Budou pozorovat život hmyzu, zjistí kolik práce dá péče o malou zahrádku.
Na přípravě rekonstrukce zahrady se podílely samy děti. Spolu
s rodiči měly možnost si navrhnout, které herní prvky do nové
zahrady chtějí.

Děti kreslí vybavení školní zahrady. Foto: MŠ Snovídky

Do rekonstrukce školní zahrady se zapojili i rodiče, členové
místní SDH a spolku Šuterňa. Podíleli se na rozebrání a odstranění betonové plochy, původních herních prvků a likvidaci
stávajícího plotu. Spolu s dětmi také na určeném místě vybudují ohniště, kolem kterého umístí jako sedáky „koláče“ z kmene stromu. S budováním hřiště pomohou dobrovolníci i v závěrečné části projektu, kdy pomohou s výsadbou keřů s jedlými
plody, vytvořením vrbového iglú, záhonů a závěrečné úpravě
terénu.

Herní prvky a rostlinný materiál k výsadbě v celkové hodnotě
592 tisíc korun dodá firma KAVYL s.r.o. z Mohelna. Zemní práce a instalace herních prvků by měla být dokončena do konce
března 2019. Obci se na jejich úhradu podařilo získat dotaci ve
výši 457 tisíc korun.
Tím však práce na hřišti nekončí. Bude třeba ještě vysázet rostliny a upravit terén. Hotové by hřiště mělo být do srpna, tak
aby bylo připravené na školní rok 2019/2020.
Je patrné, že náklady na rekonstrukci školní zahrady jsou značné. „Proto si moc vážíme pomoci všech dobrovolníků, kteří
jsou ochotni se do budování hřiště zapojit,“ říká starosta obce
Miloslav Masařík .

Informační zpravodaj

Stránka 5

Rekonstrukce památníku padlých v Dobročkovicích dokončena, obec upraví i okolí
V obci Dobročkovice bylo v průběhu loňského roku vybudová- Slavnostní otevření zrekonstruovaného památníku se konalo
no jednotné pietní místo. Obec zrekonstruovala pomník obča- za účasti široké veřejnosti v rámci oslav 100 výročí vzniku Česnům padlým v 1. a 2. světové válce na návsi a zároveň na toto koslovenské republiky dne 27. října 2018.
místo přesunula i památník rumunským vojákům, který dosud
stál u kostela. Památník byl postaven nad skutečným hrobem
šesti rumunských vojáků, kteří padli při osvobozování obce
dne 30. dubna 1945.
Šlo o příslušníky 1. rumunské armády, která ráno 30. dubna
vystřídala na linii Koryčany–Brankovice–Dětkovice sovětská
vojska a postupovala směrem na Kroměříž, kterou osvobodila
4. května 1945. Ostatky rumunských vojáků byly exhumovány
v roce 1954 a převezeny do Bratislavy na Slavín.

Otevření památníku. Foto: OÚ Dobročkovice

Opravy, které přišly na přibližně na 220 tis. korun, zaplatila
obec z vlastní zdrojů. „Chtěli jsme vše udělat co nejdřív, je to
pro obec pietní místo,“ dodal starosta obce Josef Pištělák.

Památník padlých v Dobročkovicích. Foto: OÚ Dobročkovice

Rekonstrukcí památníku však práce nekončí. Obec by ráda
upravila i parčík v jeho okolí. Okolní stromy jsou staré, přerostlé túje už nevypadají hezky. „Chceme tady vytvořit nové, příjemné prostředí,“ uvedl starosta Dobročkovic.
Předpokládaná investice do úpravy okolí památníku je cca
200 tisíc korun. Obec doufá, že alespoň část výdajů se podaří
pokrýt z dotace.

Informační povinnost při zpracování osobních údajů (GDPR)
Jste živnostník nebo máte firmu? Máte dodavatele, odběratele, zákazníky? Máte zaměstnance? Jste spolek a vedete si evidenci svých členů? Potom jste zároveň i správcem osobních
údajů. A máte s tím spojené povinnosti.
Každý, kdo zpracovává osobní údaje má povinnost o tomto
zpracování informovat. Netýká se to jen zpracování pro osobní
či domácí použití — opravdu nemusíte říkat příbuzným a kamarádům, že si vedete diář s jejich adresami, telefonními čísly
a daty svátků a narozenin.
Pomineme-li tuto výjimku, pak je jedno, zda jste firma, živnostník, bytové družstvo nebo místní sportovní klub. Zpracováváte-li osobní údaje žijících fyzických osob, musíte jim o tom
dát vědět.
Jak? To je na vás. Důležité je, aby informace byly osobám, jejichž osobní údaje zpracováváte, snadno přístupné. Nejjednodušší je zveřejnit informaci o zpracování osobních údajů na
svých webových stránkách. Nemáte-li webové stránky, můžete
tuto informaci vyvěsit na provozovně. V případě spolku či
sportovního klubu je možné ji vytisknout, dát svým členům
k přečtení a nechat si potvrdit, že se s ní seznámili, popřípadě
ji rozeslat mailem.
Co by informace o zpracování osobních údajů měla obsahovat? Subjekt osobních údajů by se měl dozvědět:
 totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
 kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů

 čí osobní údaje zpracováváte—např. formou skupin osob
(zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, odběratelé, smluvní
partneři, členové apod.)
 co je účelem zpracování osobních údajů (např. personální a
mzdová agenda, vedení účetnictví, závazky a pohledávky ze
smluvního vztah, vybírání členských poplatků,…)
 jaké osobní údaje zpracováváte (jméno a příjmení, adresa
bydliště, telefonní číslo, datum narození,…..)
 zda osobní údaje někomu předáváte, a pokud ano, tak komu (např. OSSZ a zdravotní pojišťovna v případě zaměstnanců, pořadatelé turnajů v případě sportovců apod.)
 zda se kromě vás na zpracování osobních údajů podílí ještě
jiný zpracovatel (např. vaše účetní)
 práva subjektu osobních údajů—právo na přístup ke svým
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a
právo na přenositelnost osobních údajů
 jsou li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu—
právo souhlas kdykoli odvolat.
A kdy osoby informovat o tom, že zpracováváte jejich osobní
údaje? V přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, nejpozději však do 30 dnů. Pokud jste údaje získali z jiných zdrojů, tak
při první komunikaci se subjektem údajů. A pokud zpracovávané osobní údaje plánujete předat jinému příjemci nebo zpracovateli, tak ještě před tímto předáním, nejpozději při něm.
Máte k této problematice otázky? Nebojte se zeptat — na tel.
čísle 734 692 132 vám rádi pomůžeme.
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Ohlédnutí… aneb Mezihoří na starých pohlednicích
Z webu http://fotohistorie.cz jsme si půjčili pár starých pohlednic z obcí svazku. Některé jsou víc než 100 let staré. Jak moc se
obce změnily? Poznáte místa, která jsou na obrázcích?

Nové Hvězdlice, 1914.

Dobročkovice, 1942.

Chvalkovice, 1904.

Chvalkovice ještě jednou, z roku 1920.

Snovídky, 1912.

Nemochovice, 1918.

Brankovice, 1899.

Přehled poskytovatelů veřejných služeb
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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:
kontakt:
otevírací doba:
Česká pošta s.p.
adresa:
kontakt:
otevírací doba:

Náměstí 101, 683 33 Brankovice
517 369 116 Markéta Bílková
Knihovna.brankovice@email.cz
pondělí, středa
13 - 17 hod.
úterý, čtvrtek
10 - 12 13 - 16 hod.
Náměstí 101, 683 33 Brankovice
517 369 622
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

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:
kontakt:
otevírací doba:

Nové Hvězdlice 211, 683 41 Bohdalice
517 358 610
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:
kontakt:
otevírací doba:

Nové Hvězdlice 72 –zadní trakt
723 005 489 p. David Horváth
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

Lékárna u Sv. Mikuláše
PharmDr. Miroslava Odrazilová
adresa:
Náměstí 73 , 683 33 Brankovice
kontakt:
517 369 725
www.lekarna-brankovice.cz

Sál kulturního domu (pronájem)
adresa:
Kožušice 76, 683 33 Nesovice
kontakt:
602 754 980 ing.Neužilová, starostka

TJ Sokol Brankovice
pronájem hřiště na kopanou ve sportovním areálu Brankovice
kontakt:
777 731 529 Pavel Láníček

MALÍNKY

CHVALKOVICE
Knihovna
adresa:
kontakt:
otevírací doba:

Chvalkovice 61, 683 41 Bohdalice
733 380 286 Alena Nagyová
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

Knihovna
adresa:
kontakt:
otevírací doba:

Malínky 75, 683 33 Nesovice
517 369 610 Jana Malíková
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:
kontakt:
otevírací doba:

Milonice 102, 683 36 Milonice
517 367 557
po, út, čt, pá: 08:00 - 11:00
st:
13:30 - 17:00

HVĚZDLICE

Mateřská škola Milonice
adresa:
Milonice 66, 683 33 Nesovice
kontakt:
517 367 576
msmilonice@longnet.info, www.msmilonice.cz

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

Kadeřnictví Helena Bartoňková
adresa:
Milonice 118, 683 33 Nesovice
kontakt:
731 923 025
otevírací doba:
na telef. objednávku

NEMOCHOVICE
Mateřská škola Nemochovice
adresa:
Nemochovice 6, 683 33 Nesovice
kontakt:
517 369 824
msnemochovice@seznam.cz
Knihovna
adresa:
kontakt:
otevírací doba:

Nemochovice 6 , 683 33 Nesovice
(budova kulturního centra)
517 369 821 (pouze v úřed. hodinách OÚ)
Miroslava Bittnerová, knihovnice
knihovna.nemochovice@seznam.cz
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:
kontakt:
otevírací doba:

Nemotice 106
knihovnanemotice@seznam.cz
http://www.nemotice.cz/knihovna
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-hristetelocvicna.html
Česká pošta s.p.
adresa:
kontakt:
otevírací doba:

Nesovice 172, 683 33 Nesovice
517 367 321
po – pá 08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Lékárna
adresa:
kontakt:

Nesovice 230, 683 33 Nesovice
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:
724 230 113
Mgr. Petra Švaňhalová
774 735 851
ms@snovidky.cz
Knihovna
adresa:
kontakt:
otevírací doba:

Snovídky 45, 683 33 Nesovice
517 367 523
obecniurad@snovidky.cz
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:
otevírací doba:

Uhřice 56, 683 33 Nesovice
čtvrtek 17 — 20 hod.

