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Slovo předsedy SO Mezihoří
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou vánoční vydání informačního zpravodaje, který pro Vás připravuje Svazek obcí
Mezihoří spolu s Centrem společných služeb.
Dovolte mi, abych Vám při této příležitosti popřál příjemné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok,
mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů Vám i Vašim blízkým.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli a podílí na zvládnutí epidemie covidu, která letos
zasáhla nás všechny – těm, kteří šili roušky, vyráběli a rozváželi dezinfekci nebo pomáhali s nákupy lidem
v karanténě. Všem ostatním děkuji za trpělivost při dodržování pravidel a omezení, které s sebou epidemie přinesla a pevně věřím, že se situace postupně vrátí do „normálu“.
A co ve zpravodaji najdete? Jako vždy informace o aktuálním dění na území svazku. O projektech, které se
podařilo zrealizovat i o těch, které se teprve připravují.
Doufám, že nám i nadále zachováte svoji přízeň a budete sledovat dění v našem regionu.
Miloslav Masařík, předseda SO Mezihoří
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Rekonstrukce hřbitova v Kožušicích dokončena
Hřbitov v Kožušicích prošel v posledních dvou letech rekonstrukcí, která se projevila nejen na celkovém zlepšení jeho vzhledu, ale zároveň
přispěla ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků hřbitova.
Součástí rekonstrukce byla oprava hřbitovní zdi a části zpevněné plochy v zadní
části hřbitova. Srovnání a vydláždění
zpevněné plochy novou zámkovou dlažbou provedla firma p. Libora Kobzinka
z Hrušek už v loňském roce. Letos došlo
na opravu hřbitovní zdi. Tu zajistila firma
p. Jaromíra Kučíka z Buchlovic. Zeď byla
celkově zpevněna přezděním horních 2-3 šárů a koruny zdi, vložením
výztuže do spár v místě trhlin a opravou
nadzemních částí základů. Součástí rekonstrukce hřbitovní zdi bylo i podbetonování utrženého rohu zdi a výměna
branek. Velkou proměnou prošla zeď
s vestavěnými kolumbárii. Opravy byly
dokončeny v září letošního roku.

Ing. Milena Burešová
specialista pro rozvoj mikroregionu
problematika GDPR

Celkové náklady na rekonstrukci činily 611 281 Kč. Obci se na akci podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 177 489 Kč
a z Ministertva pro místní rozvoj ve výši 194 750 Kč. Z vlastních zdrojů
tak obec zaplatila 239 042 Kč.

Obr.: Vánoční strom v Nesovicích
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Rok 2020 ve Snovídkách
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych shrnul dění v naší obci za rok 2020.
I naši obec bohužel zasáhla pandemie covidu, která výrazně
omezila společenský život v obci. Veškeré kulturní a sportovní
akce v obci musely být zrušeny, omezila se činnost spolků i
volnočasové aktivity a na několik měsíců to vypadalo, že se
život v obci zastavil.
Přesto jsme se i nadále snažili o to, aby se naše obec měnila
k lepšímu a postupně se nám dařilo uskutečnit zamýšlené
akce. Zde je tedy shrnutí toho, co se nám v letošním roce podařilo.
V březnu byla dokončena rekonstrukce chodníků v centru
obce. Usnadnil se tak přístup občanů k autobusovým zastávkám a zároveň se zvýšila bezpečnost chodců. Na realizaci projektu se podařilo získat dotaci z IROP ve výši 953 163 Kč. Spoluúčast obce byla 150 652 Kč.

Obec využila příležitosti a zároveň na své náklady rozšířila část
komunikace k požární nádrži. Úpravy komunikace ve výši
197 640 Kč byly uhrazeny z obecního rozpočtu.
Začátkem školních prázdnin byla zahájena rekonstrukce Mateřské školy Snovídky. Na budově školky byl opraven stávající
krov, vystavěn nový komín a byla položena nová střešní krytina. Současně bylo zrekonstruováno 2. NP, kde bude vybudována tělocvična a polytechnická dílna pro mateřskou školu.
Bylo provedeno celkové zateplení budovy školky a výměna
kotle na tuhá paliva. Na financování akce obec získala dotaci
z Ministerstva financí ve výši 2 850 tis. Kč, částka ve výši
250 tis. Kč byla hrazena z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje a obec z obecního rozpočtu doplatí 900 tis. Kč.

Na přelomu roku bude obci předán nový cisternový automobil pro JSDH Snovídky v hodnotě téměř 8 mil. Kč. Pořízení cisternového automobilu bylo financováno dotací ve výši 7 mil.
Kč z Integrovaného regionálního operačního programu.

Opraveny byly místní komunikace v místních částech Příčky,
Zápecí a Kopeček. Na všech úsecích byl odfrézován starý povrch, doplněny obruby a položena nová krycí vrstva. Místní
určitě ocení zlepšení stavu komunikace, současně se usnadní
práce při zimní údržbě. Na opravu cest obec získala dotaci z
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 894 052 Kč.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem za obec Snovídky poděkoval za zapojení se do života v obci a popřál v roce 2021 pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti.
Miloslav Masařík, starosta obce
Obr.: Oprava místní komunikace v části Zápecí. Foto: Obec Snovídky
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Rekonstrukce střechy obecního úřadu a pokračování výsadby ve Vévoze
Obecní úřad v Dobročkovicích dostal novou střechu. Na stavu
té původní se podepsalo stáří. Krov byl místy prohnilý a strávenou krytinou začínalo do objektu zatékat.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení celkové rekonstrukce střechy.
V průběhu srpna a září byla odstraněna původní krytina, rozebrán stávající krov a nahrazen novým, položena nová pálená taška a zhotoveny nové klempířské prvky. Na střechu byly
instalovány i nové hromosvody.

I v letošním roce pokračovala výsadba v lokalitě Vévoz. Obec
tak navázala na předchozí etapy obnovy hájku v letech 2018 a
2019.
Na pozemku, který obec na jaře upravila, bylo vysázeno
48 listnatých stromů a 22 keřů. Jako stanovištně vhodné byly
vybrány habry, kaštany, okrasné jabloně, vrby, třešně, lípy,
javory a hrušky, doplněné okrasnými keři. Aby se stromky lépe
ujaly, byly k výsadbě použity vzrostlé sazenice o obvodu kmene 10-12 cm.

Obr.: Původní a nová střecha—pohled z podkroví

Výměnu střechy zajistila firma p. Lengála z Blažovic. Celkové
náklady na rekonstrukci činily 857 tis. Kč. Obci se na akci podařilo získat dotaci Jihomoravského kraje ve výši 240 tis. Kč,
617 tis. Kč obec zaplatila ze svého.

Obr.: Budova obecního úřadu Dobročkovice s opravenou střechou

Obr.: Slaměný Betlém ve Hvězdlicích. Foto: OÚ Hvězdlice

Výsadbu provedla a stromky dodala firma Ginko centrum
p. Jiřího Horáčka ze Slavkova u Brna. Tato firma se současně
odborně stará i o stromky vysázené v předchozích etapách
obnovy hájku Vévoz.
Celkové náklady na výsadbu vyšly na 208 tis. Kč a obec je uhradila ze svého rozpočtu.
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Dětská hřiště v Nemochovicích dostala
nový povrch
V srpnu letošního roku proběhla v Nemochovicích výměna
dopadových ploch na hřištích pro děti. Opravena byla obě hřiště — dětský koutek u kulturního domu i hřiště v areálu mateřské školky.
Původní pryžový povrch už byl popraskaný, trhal se a spoje se
rozlepovaly. Hrozilo, že děti při hře o odchlíplé rohy zakopnou
a zraní se. Obec se proto rozhodla povrch hřišť vyměnit.
Výměnu provedla firma 3D PROGRAM s.r.o. z Otrokovic. Pracovníci firmy nejprve odstranili původní povrch hřiště a doplnili, srovnali a zhutnili štěrkové podloží. Na připravený podklad
pak položili novou bezpečnostní tlumící vrstvu v síle 4 cm a na
ni nanesli centimetr silnou vrstvu pryžové směsi.
Náklady na výměnu povrchu obou hřišť činily celkem 870 tis.
korun. Obci se podařilo na opravu hřišť získat dotace.
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Vánoční stromek v Dobročkovicích
Rozsvěcení vánočního stromku v Dobročkovicích proběhlo jako jedno z posledních na Mezihoří. Stromek se, stejně jako v předchozích letech, rozsvítil o
3. adventní neděli. Ta letošní vyšla na
12. prosince 2020.
Letošní rozsvěcení stromku se však od
těch předchozích přece jen lišilo—
stromeček se rozsvítil bez účasti veřejnosti.
„V této zvláštní době jsme museli dodržet všechna opatření
z důvodu epidemie koronaviru,“ říká starosta Dobročkovic
p. Pištělák. „Věříme, že i tak tento vánoční strom přináší klid
a pohodu v nastávajícím období. A že přispěje ke zlepšení
nálady a zmírnění psychických dopadů v této nelehké době“.

„Nevojice, přechod komunikace I/50 –
podchod“ – je dokončen
Poslední listopadový den převzala obec Nevojice od zhotovitele
firmy IDS Olomouc a.s. hotové dílo podchodu a přístupových ramp
včetně chodníků. Tato akce započala 25. května 2020. Během půl
roku vyrostl pod komunikací I/50 podchod, který zajistí bezpečné
přecházení frekventované komunikace nejenom pro občany obce,

Na opravu dětského koutku u kulturního domu přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou
ve výši 290 tis. Kč.

ale i pro občany z okolních obcí a cyklisty. V tuto chvíli je stavba
hotová a jsou podané na JMK a MÚ Bučovice žádosti o vydání předčasného užívání stavby. Kolaudace by měla proběhnout v první polovině příštího roku. Celkové náklady stavby činily cca 28 mil korun.
Obec získala dotaci ze SFDI ve výši 22 mil Kč a z JMK dotaci ve výši
2,5 mil Kč. Podíl obce činí cca 4 mil. Kč.

Hřiště v areálu MŠ bylo opraveno s dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 216 tis. Kč. Příspěvek 200 tis. Kč z grantového programu Oranžové hřiště poskytla Nadace ČEZ.

Obec tak doplatila za opravu obou hřišť ze svého rozpočtu
necelých 164 tis. Kč .
Kromě výměny povrchu dětských hřišť letos v Nemochovicích
vybudovali nový chodník u zastávky v délce 50 m za 130 tis. Kč,
novou komunikaci u transformátoru v délce 100 m za 242 tis.
Kč a na místním hřbitově vzniklo kolumbárium za 142 tis. Kč.
Vánočně ozdobená MŠ a ZŠ Nesovice. Obr.: OÚ Nesovice

