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Vážení čtenáři, 

dostává se Vám do rukou vánoční vydání informačního zpravodaje, který pro Vás připravu-
je Svazek obcí Mezihoří spolu s Centrem společných služeb. 
Dovolte mi, abych Vám při této příležitosti popřál příjemné prožití vánočních svátků, šťast-
ný nový rok, mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů Vám i Vašim blízkým. 
A co ve zpravodaji najdete? Jako vždy informace o aktuálním dění na území svazku. O pro-
jektech, které se podařilo zrealizovat i o těch, které se teprve připravují. Pozvánky na akce 
spojené s oslavami konce roku a informace o změněné otevírací době lékařů, prodejen a 
pohostinství na území svazku. 
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 

Centrum společných služeb 

Svazek obcí Mezihoří  Rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky na školách 

v Brankovicích 

Opravené šatny, sociální zařízení a prostory krytého bazénu jsou pro žáky 
školy asi nejvíce viditelným výsledkem projektu rekonstrukce technologií 

ZŠ a MŠ Brankovice. V rámci tohoto 
projektu byla provedena výměna 
kotlů a kompletní rekonstrukce kote-
len v základní a mateřské škole. Re-
konstrukcí prošla i vzduchotechnika 
a vytápění krytého bazénu místní 
školy.  
Cílem projektu je výměna zastaralé 
technologie, snížení energetické ná-
ročnosti vytápění a snížení vzdušné 
vlhkosti v prostorách bazénu. 

Náklady na výše uvedenou rekonstrukci činily 20 mil. Kč. Obci se na pro-
jekt podařilo získat dotaci Ministerstva financí ve výši 18 mil. korun. 

To však není jediná větší akce, do které se letos v Brankovicích pustili: 

V rámci projektu „Revitalizace veřejného osvětlení obce Brankovice“ byla 
provedena výměna stávajících svítidel za LED svítidla a výměna rozvaděčů. 
Náklady této akce činily cca 2,5 mil. Kč, z toho část ve výši 1,2 mil. Kč po-
kryla dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

V současné době probíhá oprava břehů rybníka Hlavatka a odbahnění se-
dimentu. Původně hliněné břehy rybníka budou zpevněny lomovým kame-
nem a naplaveniny usazené na dně rybníka budou odbagrovány. Práce 
na rybníce by měly být ukončeny v únoru příštího roku. Předpokládané 
náklady činí 3,5 mil. Kč. Část nákladů ve výši 2 mil. Kč by měla pokrýt dota-
ce z Ministerstva zemědělství ČR. 

S podporou Ministerstva pro místní rozvoj byly v rámci projektu "16 TI 
Brankovice" vybudovány inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu no-
vých rodinných domků v lokalitě Padělky. Za necelých 9,5 mil. korun bylo 
zasíťováno 16 stavebních pozemků. Část nákladů ve výši 1,28 mil. Kč po-
kryje dotace Ministerstva pro místní rozvoj. 

Obr.: Vánoční strom v Brankovicích. Foto: OÚ Brankovice 

Obr: Bazén ZŠ po rekonstrukci. 
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V průběhu letošního roku byla v Nemoticích opravena příjez-
dová cesta k místnímu hřbitovu. Původní panelovou cestu na-
hradila nová cesta s asfaltovým povrchem.  

Nová asfaltová přístupová cesta byla letos vybudována i k by-
tovým jednotkám.  
Celkové náklady rekon-
strukci obou cest činily 
cca 800 tis. Kč, část 
nákladů pokryla dotace 
Jihomoravského kraje. 

 

 

V průběhu roku byla v blízkosti sokolovny a hřiště dokončena 
výstavba budovy pro volnočasové aktivity.  
Celkové náklady na stavební práce v letošním roce dosáhly cca 
500.000, korun. 
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Obr: Srovnání původního a nového stavu cesty. Foto: Obec Nemotice. 

Nové cesty a dokončení budovy pro 
volnočasové aktivity v Nemoticích  Obec Snovídky plánovala využít prostory v podkroví Obecního 

domu pro volnočasové aktivity svých obyvatel už delší dobu.  
Koncem roku byly dokončeny stavební úpravy. Bylo vybudová-
no schodiště do patra, kde vznikly dvě prostorné a světlé klu-
bovny a sociální zařízení. 

Příští rok plánuje obec klubovny vybavit nábytkem a fitness 
přístroji a dát k dispozici místním, především dětem a mládeži. 
Klubovny by měly sloužit jako zázemí místním mladým hasičům 
a fitness centrum. 
 

Co dalšího se v obci letos podařilo: 

V průběhu léta bylo upraveno prostranství před místním ob-
chodem. Byl předlážděn chodník před obchodem a upraven 
vstup do obchodu. Před obchod bylo umístěno posezení a 
prostor osázen zelení. Zároveň byl vybudován bezbariérový 
vstup do obchodu, který usnadní cestu na nákupy starším oso-
bám i maminkám s kočárky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během prázdnin byla dokončena přestavba zahrady místní MŠ, 
na které se pracovalo už od podzimu 2018. Vznikla zde zahrada 
v přírodním stylu se spoustou hracích prvků rozvíjející dětské 
schopnosti a zároveň umožňující poznávat život v přírodě. 

Sen o klubovnách je zase o krok blíž  



15.12.2019 
BRANKOVICE 
Vánoční koncert (od 17 hod.) 
Vánoční koncert dechové hudby ŠOHAJKA v Kulturním domě 
v Brankovicích. Vstupné 120 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2019 
NESOVICE 
Vánoční koncert (od 17 hod.) 
Vánoční koncert s kapelou MILOČANKA v Kulturním domě 
v Nesovicích. Vstupné zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2019 
SNOVÍDKY 
Vánoční zpívání koled (od 17 hod.) 
Průvod  koledníků půjde obcí  od hasičské zbrojnice  ke kaplič-
ce Panny Marie. Teplé nápoje pro zahřátí pro děti i dospělé 
zajištěny. 

 

25.12.2019 
MILONICE 
Živý betlém (od 15:30 hod.) 
Římskokatolická farnost Milonice pořádá u kostela sv. Petra a 
Pavla v Milonicích tradiční živý betlém. 

 

28.12.2019 
HVĚZDLICE 
Turnaj v nohejbalu (od 9 hod.) 
SK Hvězdlice pořádá v místní tělocvičně 23. ročník turnaje 
družstev v nohejbalu. Přijďte podpořit své favority! Občerstve-
ní zajištěno. 

SNOVÍDKY 
8. ročník turnaje ve stolním tenisu (od 13 hod.) 
Tradiční turnaj v sále Obecního domu ve Snovídkách. Vítáni 
jsou všichni hráči stolního tenisu z obce i širokého okolí. Přijď-
te změřit své síly! 

 

29.12.2019 
BRANKOVICE 
Silvestrovský turnaj v malé kopané (od 9 hod.) 
TJ Sokol Brankovice Vás zve na tradiční turnaj v malé kopané 
do tělocvičny při ZŠ Brankovice. Přijďte podpořit svůj tým.  

 

31.12.2019 
MILONICE 
Silvestrovský běh 
TJ Sokol Milonice-Uhřice a OÚ Milonice pro vás připravili tra-
diční Silvestrovký běh.  

1.1.2020 
HVĚZDLICE 
Novoroční ohňostroj (od 17 hod.) 
Obec Hvězdlice zve občany k obecnímu úřadu na novoroční 
ohňostroj. 

NEMOTICE 
Vítání Nového roku (od 16:30 hod.) 
Společné zpívání u dechové muziky u vánočního stromu na 
návsi. Bohaté občerstvení. 

 

17.1.2020 
HVĚZDLICE 
Sportovní ples (od 20 hod.) 
Ples v sále Kulturního domu ve Hvězdlicích.  

 

18.1.2020 
BRANKOVICE 
Novoroční koncert (od 16:30 hod.) 
Slavnostní koncert komorního orchestru Artura Nickische 
v Kulturním domě v Brankovicích.  

Přehled vánočních a Novoročních akcí  



BRANKOVICE 
Knihovna městyse Brankovice  
bude v době od 20.12.2019 do 2.1.2020 uzavřena  
 
Česká pošta s.p. 
adresa:  Náměstí 101, 683 33 Brankovice 
kontakt:  517 369 622 
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  7:30 - 11:45  14:15 - 15:45 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7:30 - 11:45  14:15 - 15:45 
30.12.2019 (po)  7:30 - 11:45  14:15 - 15:45 
31.12.2019 (út)  7:30 - 11:45  
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
Zdravotní středisko 
praktický lékař MUDr. Ivan Kratochvíl 
adresa:  Tasova 113, 683 33  Brankovice 
kontakt:  517 369 629 
ordinuje o vánočních svátcích pouze: 
23.12.2019 (po)  6:30—12:30 
30.12.2019 (po)  6:30—12:30 
od 2.1. klasická ordinační doba 
 
Lékárna u Sv. Mikuláše 
PharmDr. Miroslava Odrazilová 
adresa:  Náměstí 73 ,  683 33  Brankovice 
kontakt:  517 369 725 
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  7—15:30 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7—15:30 
30.12.2019 (po)  7—15:30 
31.12.2019 (út)  7—15:30 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
od 2.1. klasická otevírací doba 
 
Potraviny Vlachová 
adresa: Náměstí 121, 683 33 Brankovice  
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  6:30—13:00     14–16:30 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  6:30—13:00     14–16:30 
28.12.2019 (so)  6:30—10:30 
30.12.2019 (po)  6:30—13:00     14–16:30 
31.12.2019 (út)  6:30—10:30 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
KOKR—prodejna Brankovice 
vánoční otevírací doba: 
23.12.2019 (po)  7 – 15 hod. 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7 – 15 hod. 
28.12.2019 (so)  7 – 10 hod. 
30.12.2019 (po)  7 – 15 hod. 
31.12.2019 (út)  7 – 10 hod. 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
Kadeřnictví Dagmar Křenová 
v době od 23.12.2019 do 1.1.2020 otevřenou pouze 
27.12.2019 9 — 18:30 hod. 
doporučujeme objednat se včas 

 

HVĚZDLICE 
Česká pošta s.p. 
adresa:  Nové Hvězdlice 211, 683 41 Bohdalice 
kontakt:  517 358 610 
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  8:00 – 10:00  13:30 – 15:00 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  8:00 – 10:00  13:30 – 15:00 
30.12.2019 (po)  8:00 – 10:00  13:30 – 15:00 
31.12.2019 (út)  8:00 – 10:00   
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
MUDr. Petra Fialová, praktická lékařka 
v době vánočních svátků ordinace uzavřena 
ordinuje od 2.1.2020  
 
 

MALÍNKY 
MUDr. Taťána Dvořáková, praktický lékař 
ordinační doba o vánočních svátcích: 
23.—26.12.2019 (po-čt) zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7:30 – 11:00     Koryčany 
   12:00 – 14:00   Střílky 
30.12.2019 (po)  7:30 – 10:00     Střílky 
   11:00 – 14:00   Koryčany 
31.12.2019 (út)  zavřeno 
1.1.2020 (st)  zavřeno 
2.1.2020 (čt)  7:30 – 11:00     Koryčany 
   11:30 – 14:00   Litenčice 
3.1.2020 (pá)  7:30 – 11:00     Koryčany 
   12:00 – 14:00   Střílky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILONICE 
Česká pošta s.p. 
adresa:  Milonice 102, 683 36 Milonice 
kontakt:  517 367 557 
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  08:00 - 11:00   
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  08:00 - 11:00   
30.12.2019 (po)  08:00 - 11:00   
31.12.2019 (út)  08:00 - 11:00   
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
Potraviny –obchod 
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  7:00 - 12:00   14:00—17:00 
24.12.2019 (út)  7:00 - 10:30 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7:00 - 12:00   14:00—17:00 
28.12.2019 (so)  7:00 - 10:30 
30.12.2019 (po)  7:00 - 12:00   14:00—17:00 
31.12.2019 (út)  7:00 - 12:00 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 

   Vánoční otevírací doba provozoven: 
příloha 8. vydání Informačního zpravodaje 



 

NESOVICE 
Česká pošta s.p. 
adresa:  Nesovice 172, 683 33 Nesovice 
kontakt:  954 268 333  
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  08:00 - 11:00, 13:00 - 15:30 
30.12.2019 (po)  08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 
31.12.2019 (út)  08:00 - 11:00 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
Veterinární ambulance 
MVDr. Dušan Skrip 
o vánočních svátcích ordinace uzavřena 
ordinuje pouze na základě telefonické domluvy 
tel. kontakt:  606 836 360 
 
Zubní ordinace  
MUDr. Vladimíra Marušková 
adresa:  Nesovice 230, 683 33 Nesovice 
kontakt:  517 367 220 
  maruskova@email.cz 
V době vánočních svátků bude ordinace zavřená. 
Paní doktorka ordinuje až od 6.1.2020 
 
Smíšené zboží U Pavlíků (ENAPO) 
adresa:  Nesovice 53, 683 33 Nesovice  
kontakt:  517 367 239  
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  7:00 — 17:00 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7:00 — 17:00 
28.12.2019 (so)  7:00 — 11:00 
29.12.2019 (ne)  zavřeno 
30.12.2019 (po)  7:00 — 17:00 
31.12.2019 (út)  7:00 — 10:00 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
 

SNOVÍDKY 
Knihovna  
bude ve čtvrtek 26.12.2019 uzavřena 
 
Obchod—smíšené zboží 
21.12.2019 (so)  7:30—10 hod. 
22.12.2019 (ne)  zavřeno 
23.12.2019 (po)  7:30—11 hod. 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7:30—11 hod. 
28.12.2019 (so)  7:30—10 hod. 
29.12.2019 (ne)  zavřeno 
30.12.2019 (po)  7:30—10 hod. 
31.12.2019 (út)  7:30—10 hod. 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUČOVICE 
Lékárna TILIA Bučovice 
adresa:  Sovětská 912, Bučovice 
kontakt:  603 322 773 
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  7 — 17:00 hod. 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7 — 16:00 hod. 
30.12.2019 (po)  7 — 17:00 hod. 
31.12.2019 (út)  zavřeno 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
LIDL, prodejna Bučovice 
adresa: Nádražní 441, Bučovice 
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  7:00 — 20:00 
24.12.2019 (út)  7:00 — 11:30 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7:00 — 20:00 
28.12.2019 (so)  8:00 — 20:00 
29.12.2019 (ne)  8:00 — 20:00 
30.12.2019 (po)  7:00 — 20:00 
31.12.2019 (út)  7:00 — 17:00 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
COOP—obchod s potravinami 
adresa: Legionářská 180, Bučovice 
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  7:00 — 18:00 
24.12.2019 (út)  7:00 — 12:00 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7:00 — 18:00 
28.12.2019 (so)  7:00 — 12:00 
29.12.2019 (ne)  8:00 — 12:00 
30.12.2019 (po)  7:00 — 18:00 
31.12.2019 (út)  7:00 — 13:00 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
PENNY MARKET 
adresa: Nádražní 248, Bučovice 
otevírací doba o vánocích: 
23.12.2019 (po)  7:00 — 21:00 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7:00 — 21:00 
28.12.2019 (so)  7:00 — 21:00 
29.12.2019 (ne)  7:00 — 21:00 
30.12.2019 (po)  7:00 — 21:00 
31.12.2019 (út)  7:00 — 20:00 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
 
Malá masna U Markéty 
adresa: Legionářská 98, Bučovice  
otevírací doba o vánocích: 
22.12.2019  8:00 — 11:00 
23.12.2019 (po)  7:00 — 17:00 
24.12.2019 (út)  zavřeno 
25.12.2019 (st)  zavřeno 
26.12.2019 (čt)  zavřeno 
27.12.2019 (pá)  7:00 — 17:00 
28.12.2019 (so)  7:00 — 11:00 
29.12.2019 (ne)  zavřeno 
30.12.2019 (po)  8:00 — 17:00 
31.12.2019 (út)  7:00 — 11:00 
     1.1.2020 (st)  zavřeno 
     2.1.2020 (čt)  zavřeno 
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