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Úvodní slovo předsedy SO Mezihoří
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 pátém 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. A protože v nedávné době vstoupilo v
platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), krátce se dotkneme i práv
a povinností, které nám toto nařízení přináší.
Doufám, že nám i nadále zachováte svoji přízeň a budete sledovat dění v našem regionu.
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří

Svazek obcí Mezihoří
sídlo:

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

Brankovice
Chvalkovice
Dobročkovice
Hvězdlice
Kožušice
Malínky
Milonice
Nemochovice
Nemotice
Nesovice
Nevojice
Snovídky
Uhřice

Mobiliář pro Svazek obcí Mezihoří
V obcích na území svazku přibudou altánky, zastřešená posezení, lavičky,
odpadkové koše a stojany s turistickými mapami. Návštěvníci kulturních a
sportovních akcí v regionu jistě ocení pohodlnější zázemí — nové párty
stany a pivní sety zajistí účastníkům více míst k sezení a ochranu před nepříznivým počasím. Altánky, posezení, lavičky a další vybavení jistě využijí
místní i turisté.
Do projektu, zaměřeného na pořízení chybějícího mobiliáře, se zapojilo
celkem 11 obcí svazku. Předpokládané náklady na pořízení vybavení činí
cca 610 tis. korun. Svazek má přislíbenou dotaci z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 211 tis. Kč.
V průběhu prázdnin byl proveden výběr dodavatelů. Párty stany, pivní
sety, odpadkové koše a lavičky dodá firma Eurostany s.r.o. z Nesvačilky.
K dispozici by měly být v nejbližších dnech.
Posezení v Dobročkovicích, Kožušicích, Malínkách a Nevojicích a stojany s informačními mapami pro
obec Nemochovice zhotoví pan
Radomil Novák z Nemochovic.
Instalace by měla být hotová do
konce listopadu.
Ve stejném období přibudou dřevěné altánky ve Chvalkovicích a
Milonicích, které dodá pan Marian
Zogata z Kostelce.
Ilustr. obrázek, foto posezení v Nesovicích
Doufáme, že pořízené vybavení bude sloužit obyvatelům svazku obcí
i návštěvníkům regionu k jejich plné spokojenosti.

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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Snovídky – projekt „Pořízení nádob na zachycování dešťové vody“
Koncem dubna ve Snovídkách „rozdávali“ nádrže a čerpadla.
Vrcholila totiž realizace projektu, zaměřeného na zlepšení
hospodaření s pitnou vodou. Její nedostatek obec trápí hlavně v letních měsících — obec musela několikrát omezit používání vody na zalévání a napouštění bazénů. Mění se také charakter letního počasí, dlouhé sucho přerušují spíše jen krátké
a prudké přeháňky.
Obec se proto rozhodla řešit situaci nákupem nádob na zachycování dešťové vody, které zdarma zapůjčí místním domácnostem. Pořídila celkem 65 ks 1000 l nádrží (tzv. IBC kontejnerů) a 40 ks 200 l sudů. Ty pak spolu s 25 ponornými čerpadly rozdělila mezi 62 místních domácností, které se do projektu zapojily.

Svou ruku k dílu přiložili i členové místního sboru dobrovolných hasičů. V rámci realizace projektu se zavázali vyčistit
6 studní s užitkovou vodou. A svůj slib splnili — při čištění
studní odpracovali celkem 150 brigádnických hodin.

A pár čísel na závěr: Nádrže a čerpadla obec nakoupila za
celkem 244 686,- Kč. Část nákladů ve výši 112 000,- Kč pokryla dotace Jihomoravského kraje. Žádost o dotaci i zadávací
dokumentaci k výběrovému řízení zdarma zpracovalo CSS.
Také dobrovolní hasiči vyčistili studny zdarma. Výdaje obce
tak činily 132 686,- Kč.

Oprava místní komunikace v Dobročkovicích
Obec Dobročkovice připravuje opravu komunikace, vedoucí
kolem místního hřiště. Nový povrch dostane úsek v délce necelých 200 metrů (viz plánek). Zároveň bude provedena úprava kanálových vpustí a výměna
poškozených obrubníků.
Stavební práce by měly
začít v září letošního roku.
Dokončenou stavbu by
měl dodavatel — společnost EUROVIA — předat
koncem listopadu tohoto roku.
Předběžně jsou náklady na opravu komunikace vyčísleny na
970 tis. Kč. Obci se na akci podařilo získat dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši cca 520 tis. Kč.

V obci také ještě letos vznikne v prostorách pomníku padlým v 1. a 2. světové válce jednotné pietní místo. Pomník dostane novou podobu a přesune
se sem i pomník rumunským vojínům,
stojící u kostela. Tento pomník byl postaven nad skutečným hrobem šesti
rumunských vojáků, kteří padli při
osvobozování obce na sklonku 2. světo- Pomník rumunským vojínům
vé války, a byl zachován i po exhumaci jejich ostatků.
Práce, při kterých dojde k celkové úpravě okolí pomníků včetně
opravy chodníků a instalace vlajkových stožárů, jsou plánovány
na září - říjen 2018. Obec na jejich realizaci ze svého rozpočtu
vyčlenila necelých 200 tis. Kč.

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.

Výsadba stromořadí ve Snovídkách
Místní dobrovolníci vysadili koncem dubna po levé straně
silnice, vedoucí ze Snovídek směrem na Haluzice, celkem
53 hrušní. Vznikla tak jednostranná alej v délce 480 m, která by v
následujících letech měla zlepšit
mikroklima kolem místní komunikace, sloužící jako cyklotrasa i místo k procházkám.
Akce se zúčastnilo na 60 dobrovolníků z řad místních občanů a chalupářů. Ti pod odborným dohledem firmy GOZ GARDEN s.r.o.,
Brno stromky vysázeli, opatřili
ochranou proti okusu a vyvázali k
dřevěným kůlům.
Dobrovolníci také nad stromky převzali patronát—každý stromek dostal
jméno a štítek se jménem rodiny, která jej vysadila a bude se o něj starat.
V červenci byla provedena deratizace
proti škůdcům, obec stromy pravidelně zalévá. Na projekt
přispěla Nadace ČEZ
příspěvkem 100 tis. Kč.
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Ochrana osobních údajů (GDPR)
GDPR—zkratka, se kterou jste se v první polovině
roku 2018 pravděpodobně často setkali.
O co vlastně jde?
General Data Protection Regulation v překladu „Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů“ je nařízení platné pro celou Evropskou
unii od 25. května 2018.
Ochrana osobních údajů v Česku platí od 90. let a Úřad pro ochranu osobních údajů kontroluje už téměř 20 let povinnosti uložené
českým zákonem č. 101/2000 Sb. Nejde tedy o nic nového či převratného.
Za posledních 20 let však došlo k výraznému technologickému
rozvoji. Od převážně manuálního zpracování osobních údajů se
postupně přešlo k automatizovanému. Rozšířily se možnosti vyhledávání, třídění, ukládání i přenosu dat.

Zároveň dochází ke globalizaci ekonomiky a spolu s pohybem zboží, služeb a pracovních sil, dochází samozřejmě k výměně dat a
osobních údajů.
Změnilo se také komunikační prostředí. Internet a sociální sítě
v době vzniku pravidel ochrany osobních údajů v podstatě neexistovaly, na jejich rychlé rozšíření a masové užívání nebyla pravidla
nastavena.
A právě to bylo důvodem, proč bylo zavedeno GDPR. Aby se alespoň v rámci evropského prostoru sjednotila pravidla ochrany
osobních údajů.
Protože každý z nás má právo na své soukromí a měl by mít možnost kontroly nad tím, kdo, jak a proč zpracovává jeho osobní
údaje.

Nové povinnosti pro správce osobních údajů

Správce osobních údajů určuje účel zpracování (tj. z jakého důvodu údaje zpracovává, k čemu je potřebuje) a prostředky, které k
tomu použije. Je na jeho rozhodnutí, zda svoji evidenci vč. osobních údajů povede v sešitě, excelovské tabulce či k tomu použije
počítačový program. Samozřejmě pokud způsob evidence není
určen zvláštním předpisem.

Správce osobních údajů musí splnit tyto povinnosti:
 s ohledem na riziko vyplývající ze zneužití jím zpracovávaných
osobních údajů musí provést opatření k jejich ochraně
 je-li to jeho povinností, jmenovat pověřence pro ochranu
osobních údajů a nahlásit to na Úřad pro ochranu osobních údajů
 provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - provádí
se pouze v určitých případech (např. při zpracování velkého rozsahu či citlivých údajů, systematickém monitorování veřejných
prostor, při hodnocení bonity či profilování fyzických osob apod.)
 ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a v některých případech i fyzickým osobám,
jichž se údaje týkají
 vést záznamy o zpracování osobních údajů (netýká se všech
subjektů)
 srozumitelným způsobem informovat osoby, jejichž údaje
zpracovává o tom proč, jakým způsobem a jak dlouho jejich
osobní údaje zpracovává a poučit je o jejich právech (forma a
způsob podání informace je na správci).

Záznamy o zpracování osobních údajů

Právní důvody zpracování osobních údajů

Vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů je povinností téměř všech správců osobních údajů (výjimka je uvedena v
čl. 30 GDPR).
Není třeba se však této povinnosti bát. Způsob vedení záznamů
není striktně vymezen—je na správci, zda záznamy povede písemně či elektronicky, formou textu nebo tabulky. Důležitý je
minimální obsah. Ze záznamů musí být zřejmé:
 kdo osobní údaje zpracovává (jméno a kontaktní údaje správce);
 k čemu osobní údaje potřebuje (účel zpracování);
 o kom a které osobní údaje zpracovává (popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů);
 komu osobní údaje předává (kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve
třetích zemích nebo mezinárodních organizacích);
 zda tyto osobní údaje předává i mimo EU (informace
o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci);
 plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;
 je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.
Záznamy však mohou obsahovat i další informace.

Správce může osobní údaje zpracovávat, pokud k tomu má alespoň jeden z těchto právních důvodů:
 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (vč. souvisejícího jednání, např. objednávek, rozpočtů a reklamací, ale třeba i odečtu vodoměru pro
vyúčtování vodného)
 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce
(osobní údaje jsou zpracovávány, protože to ukládá zákon,
typickým příkladem je vedení účetnictví)
 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů
subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (pokud např. dojde ke
školnímu úrazu a škola sdělí lékaři osobní údaje dítěte potřebné pro ošetření)
 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (příkladem může být kamerový systém v obchodě jako způsob ochrany před
krádeží zboží).
V ostatních případech je nutné subjekt údajů požádat o souhlas.

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který z určitého důvodu zpracovává osobní údaje. Tj. provádí jejich shromažďování,
zpracování a uchování.
Právní forma správce přitom není podstatná. Nezáleží na tom,
jestli jste obec, firma, OSVČ, školka, spolek zahrádkářů, místní
organizace politické strany, bytové družstvo či soukromý zemědělec. Vás všech se GDPR týká.
Výjimkou je pouze nakládání s osobními údaji v rámci osobní nebo domácí činnosti, nesplňuje-li definici zpracování
(systematičnost, opakovanost, jednotící účel).
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Práva občanů v souvislosti s ochranou
osobních údajů
Každý z nás je nositelem osobních údajů—údajů, které patří
jen nám a jejichž pomocí je možné nás odlišit, určit, identifikovat. A tyto osobní údaje bychom měli v závislosti na jejich
„citlivosti“ chránit. Nebo mít aspoň přehled kdo a proč k nim
má přístup a jak s nimi nakládá.
Jako subjekty osobních údajů máme v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo být informován o tom, že někdo
z nějakého důvodu s našimi osobními údaji pracuje. Jde o tzv.
pasivní právo—informační povinnost je na straně toho, kdo
údaje zpracovává. Většinou je to řešeno sdělením základních
a obecných informací. Např. že banka zpracovává osobní
údaje svých klientů za účelem vedení a správy jejich účtů.
Další práva už musíme uplatnit sami:
 právo na přístup k osobním údajům—tedy dotázat se
konkrétního zpracovatele které moje osobní údaje, proč a jak
zpracovává, kdo k nim má přístup a jestli je někomu předává.
 právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů, se kterým souvisí právo na omezení zpracování (příkladem může
být stěhování a předplatné časopisu: požádám o pozastavení
zasílání časopisu do doby, než sdělím novou adresu).

Pokud byste potřebovali 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.
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 právo na výmaz—toto právo ovšem není absolutní a ne vždy se dá
využít. Nemohu například žádat výmaz svých údajů z rejstříku trestů
nebo třeba „živého“ účetnictví dodavatele. Právo na výmaz mohu
uplatnit, pokud jsou mé údaje zpracovávány bez právního důvodu
nebo zanikl důvod pro jejich zpracování (např. tedy až po uplynutí
zákonné lhůty pro uchování účetních dokladů).
 právo na přenositelnost údajů - toto právo lze využít pouze v případě, že osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky, na základě
souhlasu nebo smluvního vztahu. Klasickým příkladem využití je změna dodavatele energie, zdravotní pojišťovny nebo banky.
 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jsou-li
zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo
v rámci oprávněného zájmu zpracovatele či třetí strany.
 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování. Rozhodnutí o právech občana nemůže být výsledkem čistě automatizovaného zpracování, bez lidského zásahu. Jednoduchý příklad: silniční
„radar“ zaznamená překročení rychlosti. Ale rozhodnout, zda toto
překročení bude pokutováno, musí oprávněný pracovník.

Snovídští se na vlak dostanou pohodlněji
Obyvatelé Snovídek ke svým cestám do zaměstnání, školy i
do blízkých Bučovic často využívají vlakové spojení z nádraží
v Nemoticích. Cestu jim však, hlavně v zimním období, komplikuje
chybějící chodník kolem hlavní silnice a špatný stav chodníku mezi
potokem a kolejemi.
Do prosince by se však situace měla zlepšit. Obci se podařilo získat finanční prostředky na výstavbu a rekonstrukci chodníku.

Oprava hřiště v Kožušicích
Víceúčelové hřiště před obecním úřadem v Kožušicích slouží
už bezmála deset let. A na jeho umělém povrchu to bylo
znát. Podloží hřiště bylo ve špatném stavu, na některých
místech se po dešti hromadila voda a umělým povrchem
začal prorůstat mech.
Obec se proto rozhodla povrch hřiště obnovit — po vytvoření nových podkladových vrstev vyměnit stávající umělý povrch za nový.
Opravu hřiště provádí firma JM Demicar, s.r.o. ze Slavkova
u Brna. V průběhu srpna byl za pomoci členů místního Sdružení dobrovolných hasičů odstraněn stávající umělý povrch
hřiště. Poté byla odtěžena svrchní vrstva podloží v síle 7 cm
a vzniklý prostor byl vyplněn kamenivem dvou velikostních
frakcí.

Odstraňování stávajícího povrchu hřiště (foto: Obec Kožušice)

Po jeho srovnání a zhutnění bude během tohoto týdne položen nový umělý povrch, travnatý koberec se vsypem sušeného křemičitého písku. Na závěr budou vřezány lajny pro
požadované sporty – tenis, volejbal a malou kopanou.
Obec na opravu hřiště získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 tis. Korun. Sama se na rekonstrukci
povrchu hřiště podílela částkou 175 011 Kč.

Nový, 200 m dlouhý a 1,5 m široký úsek chodníku vznikne kolem
silnice II. třídy č. 429.
Na jeho stavbu má obec přislíbenou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), která by měla pokrýt až 85% nákladů
na výstavbu.
Rekonstrukcí projde i druhý úsek chodníku, navazující na spojovací chodník vybudovaný v roce 2013. Na původním chodníku z betonových desek se už značně podepsal čas. Beton se místy vydrolil, některé desky zdvihly kořeny lip rostoucích podél chodníku. Při
námraze se chůze po tomto úseku stávala nebezpečnou.
Protože oprava tohoto úseku chodníku nesplňovala podmínky
poskytnutí dotace ze SFDI, bylo třeba hledat spolufinancování
opravy jinde.
Vedení obce se podařilo získat prostředky z dotačního titulu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Dotace ve výši
250 000 korun by měla pokrýt polovinu nákladů na opravu chodníku.
Práce na opravě chodníků by měly začít v září. Hotový chodník
bude místním sloužit od poloviny listopadu.

Přehled poskytovatelů veřejných služeb
příloha 5. vydání Informačního zpravodaje

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
pronájem 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 Hladká, Daniela Krátká
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.

