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Slovo starosty :
Na úvod zpravodaje bych chtěl popřát všem občanům krásné prožití letních dnů plných slunce, klidu a radosti.
V uplynulých třech měsících jste mohli zaznamenat mnoho změn a pohybu v obci.
Zejména pak v Lupěném, kde byla opravena bývalá škola a byly započaty práce na rekonstrukci sousoší Nejsvětější trojice. Také začali údržbové práce po celé obci, při kterých bude
docházet k mnoha opravám a zkrášlením, díky našim pracovníkům, s kterými je velmi dobrá
spolupráce.
V měsíci dubnu proběhl svoz objemového a nebezpečného odpadu, kterého bylo
téměř 3 tuny, SDH Nemile provedl u občanů i sběr kovů, který bude probíhat pravidelně
2x ročně.
Co se týče kanalizace, momentálně obec čeká na výzvu k dotačnímu programu, která
by měla proběhnout na podzim letošního roku.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, co pomáhají a pracují pro obec a snaží se, aby
se nám tu žilo lépe.
OÚ Nemile dává na vědomí

být pokutován za nesplnění ohlašovací povinnosti.

Upozorňujeme občany na povinnost
hradit poplatek za komunální odpad (obecně
závazná vyhláška č.1/2007) a poplatek za psa
(obecně závazná vyhláška č.5/2007). Tyto
poplatky jsou splatné do 30.6. příslušného
roku.

Vyzíváme proto občany, pokud nějakou
změnu opomenuli nahlásit, aby tak učinili co
nejdříve. Ohlášení je možné provést v úřední
dny na obecním úřadě, případně prostřednictvím mailu. Přihlášky a odhlášky
k poplatku ze psů jsou k dispozici na webu
V souvislosti s těmito poplatky má kažnaší obce. Pokud tak učiníte nejpozději do
dý občan i ohlašovací povinnost, na kterou
konce listopadu, vyhnete se tím případným
nesmí zapomínat. To znamená, že vznik či
nepříjemnostem a sankcím.
zánik poplatkové povinnosti (např. úmrtí, naObecní úřad má v nejbližších dnech
rození dítěte, změnu trvalého pobytu, pořízení psa, úhyn psa atd.) je povinen nahlásit možnost dávat připomínky k jízdnímu řádu
co nejdříve, nejpozději do 30dnů. Formuláře železniční dopravy. Proto pokud mají občané
přihlášení a odhlášení psů najdete na inter- využívající této dopravy sami nějaké připonetových stránkách obce Nemile (Úřad obce
mínky, nechť je zašlou na e-mail: pe– Ke stažení).
tr.simek@nemile.cz, nebo přijdou osobně na
Nezaplacený poplatek může být správcem poplatku navýšen. Navíc poplatník může obecní úřad.
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Důležité upozornění
Obec Nemile si dovoluje požádat majitele psů a občany, kteří psy venčí, aby si po
svých miláčcích uklízeli exkrementy.
V současné době se vyskytuje velké množství psích exkrementů na veřejných plochách. Psí exkrementy jsou považovány za znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství
a je povinností původce znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství toto znečištění
odstranit. Je tedy povinností každého majitele psa, psí výkaly odstranit. Informujeme
pejskaře, že výkaly lze případně vyhodit do košů na směsný odpad. Upozorňujeme, že ponechání psího výkalu je v rozporu s právními předpisy a může být postiženo pokutou.
Děkujeme majitelům psů, kteří uklízejí psí exkrementy, neboť svým zodpovědným přístupem pomáhají udržovat plochy veřejné zeleně čistší a zlepšují životní prostředí.

Zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne:
27.4
Rozpočet obce na rok 2015.
Rozpočet sociálního fondu obce Nemile na
rok 2015.
Partnerská smlouva o spolupráci se svazkem
obcí Mikroregion Zábřežsko pro realizaci regionálního projektu ,, systém odděleného
sběru BRKO ´´. Jedná se o společný projekt,
pro získání dotací na nákup kontejnerů.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
na spolufinancování regionálního projektu ,,
systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části Mikroregionu Zábřežsko¨.
Příkazní smlouva na investování projektu ,,
Omezení prašnosti z plošných.
Smlouva s firmou Experior s.r.o provést pro
objednatele dílo ,, Zateplení budovy čp. 33
v k.ú. Lupěné¨.
Schválení účetní závěrky obce Nemile za rok
2014.
Schválení a určení pravomocí k rozpočtovým
opatřením obce Nemile.
Schválení směrnice č.2 – Podpisový řád obce
Nemile.
Schválení směrnice č.3 – O účetnictví obce

Nemile.
Schválení směrnice č.8 – O poskytování
a účtování cestovních náhrad.
Schválení směrnice č.10 – K veřejným zakázkám malého rozsahu.
Zastupitelstvo obce Nemile bere na vědomí:
- žádost o prominutí nájmu TOPaTOM Zábřeh ze dne 20-22.3.2015. V tomto termínu
byl uskutečněn zábavný víkend pro děti.
- žádost o sjednání nápravy ve věci zatopené
louky pod přehradou v Nemili.
-Finanční dar v hodnotě 3000 Kč Tvrzi Nemile.
22.6.2015
Nájemní smlouva o pronájmu pozemku
č. 223/3 v k.ú. Lupěné.
Smlouva o prodeji části pozemku č. 572/1 o
výměře 6m2 v k.ú Nemile.
Smlouva o koupi 1/7 pozemku v k.ú. Filipov u
Zábřeha p. č. 412.
Smlouva o směně části pozemku 71/1 k.ú.
Filipov u Zábřeha o výměře 270 m2 za 1/7
podílu pozemku 412 k.ú. Filipov u Zábřeha.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
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o právu provést stavbu, přípojka NNv v Lupěném.
Hospodářský výsledek ve výši 80.485,96 Kč,
z toho bude převedena do rezervního fondu
školy částka ve výši 60.699,06 Kč a do fondu
odměn částka ve výši 20.000,-- Kč pro ZŠ
a MŠ Nemile.
Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2014.
Závěrečný účet obce Nemile za rok 2014.
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektro
zařízení se společností Elektrowin.
Nájemní smlouva o pronájmu pozemku 15/8
o výměře 1251 m2 v k.ú. Nemile.
Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE
na pozemku 71/1 na plynovou přípojku

v blízkosti parc. čísla st. 161 v k.ú. Filipov
u Zábřeha.
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí – jedná se o dotaci
na financování projektu ,,zateplení bývalé
školy v Lupěném´´.
Návrh rozpočtového opatření č. 3.
Obecní úřad dále dává na vědomí
- Seznámení zastupitelstva s rozpočtovou
změnou č.2, která byla provedena
v kompetenci starosty v době minulé schůze.
Zastupitelstvo bere na vědomí provedenou
rozpočtovou změnu č.2.
- Seznámení zastupitelstva s údržbovým řádem č. 1, pro jarní a letní údržbu.

Odpadové hospodářství
Vzhledem k narůstajícím dotazům ohledně sběru, svozu a třídění odpadů, jsme se rozhodli Vám tuhle problematiku přiblížit. Náklady na sběr, svoz a likvidaci odpadů narůstají
a je možné je snižovat pouze správným třízením. Největší náklady vznikají při likvidaci
směšného odpadu, tedy vývoz popelnic. Proto bychom rádi informovali občany co do popelnic nepatří a pokusili se tímto snížit objem domovního odpadu , který končí
v popelnicích. Minulí rok činili náklady na svoz odpadů 290 tis. Kč a z toho 89 % bylo použito na likvidaci odpadů z popelnic. (6% plast, 5% objemový a nebezpečný odpad). Za svoz
odpadů bychom chtěli i v následujících letech udržet nízkou cenu. Náklad na jednoho občana (bez nákladů na svoz) za loňský rok činil 322 Kč. Pokusme se, aby toto číslo nadále nerostlo, ale naopak ho pojďme společně snížit.
Co kam patří ( Jak správně třídit ):

Do pytlů patří : fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET lahve, nápojové kartony
( Tetra pak, obaly od mléka, obaly od vína …),
obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, polystyren
a molitan v malých kusech, ostatní plasty
( kýble, obaly od CD …). Naopak sem nepatří:
novodurové trubky, podlahové krytiny.

VYUŽITELNÝ ODPAD
Jedná se o odpad, který je třeba třídit
a v žádném případě nepatří do popelnice.
Čím více tohoto odpadu vytřídíme, tím budou menší náklady na odpady a tím méně
budou občané zatíženi poplatky za svoz a třídění odpadů.

Papír ( karton) – Papír můžete jednou
Pytlový sběr plastů – Probíhá každou
ročně odevzdat ve škole, v době kdy probíhá
poslední středu v měsíci svozovou službou.
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sběr, nebo jej můžete nechávat svázaný
vedle nádoby (kontejneru) na papír u kulturního domu, který si posléze vyzvedneme
a uložíme. Veškerý ostatní papír, především
menší kusy které nejdou svázat,patří do již
zmíněné nádoby u kulturního domu. Do balíků můžete svazovat časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Nepatří sem, úhlový, mastný, nebo jinak znečištěný papír. Ty
vhazujte do popelnic.

zjištění jeho výskytu ve směsném odpadu
popelnici nevyvezou. Bioodpad patří do
kompostérů, nebo kompostáren. Pro občany jsou objednány domácí kompostéry, které by měli být v letních měsících k dispozici.
Také obec plánuje v horizontu jednoho až
dvou let zbudovat v blízkosti čističky odpadních vod komunitní kompostárnu, kde budou moci občané vozit větší množství bioodpadu včetně větví. Momentálně hledáme
místo, kam budou moc svážet větve a dřeviny, poté co skončí vegetační klid. Co patří do
kompostérů a kompostáren: tráva, listí, plevel, spadené ovoce, skořápky od ořechů
a vajec, sedliny kávy a čaje, pokojové květiny, peří, papírové kapesníčky, bioodpady
z domácnosti (zbytky zeleniny, ovoce
atd.) ,ale nepatří sem například zbytky
z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné
potraviny. To je totiž bioodpad, který může
mít hygienická rizika.

Sklo – Na bílé i barevné sklo jsou v obci
určeny nádoby (kontejnery). Prosíme občany, aby především prázdné lahve neházely
do popelnic, ale vyhazovali je do nádob
k tomu určených. Do těchto kontejnerů můžete vhazovat i tabulové sklo z oken a dveří.
Naopak sem nepatří keramika a porcelán.
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla,
toto patří do velkoobjemového odpadu, te- NEBEZPEČNÝ ODPAD
dy do kontejnerů, které obec zajišťuje
Na tento odpad bude obec 2x ročně
2x ročně.
konat sběr. Patří sem: léky,obaly od léků,
Kovy – Na kovový odpad provede lepidla, barvy, rozpouštědla, ropné produk2x ročně SDH Nemile sběr ( v jarních a pod- ty, čistící prostředky, obaly ze zbytku chemizimních měsících). Dále jsou v obci kontej- kálií, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, těnery, kam můžete vhazovat plechovky a dal- kavé látky, tiskařské barvy, tonery, inkousty,
ší menší kovový odpad.
elektrické baterie, autobaterie.
Textil – Na textil jsou v obci taktéž ELEKTROODPAD
umístěny kontejnery a to na horní zastávce
Na tento odpad bude obec 2x ročně
a u kulturního domu. Pozor nepatří sem plekonat sběr. Do budoucna má v plánu obec
ny, ty patří do popelnic.
vyčlenit místo, na které budou občané moci
BIOODPAD
tento odpad odvézt. Staré elektrospotřebiče
Tento odpad v žádném případě nepatří můžete odevzdat na prodejně při nákupu
do popelnic a pracovníci svozové služby při nového přístroje.
4

Patří sem: elektrospotřebiče, elektrozařízení, STAVEBNÍ ODPAD
elektrické a elektronické součástky.
Veškerý drobný stavební odpad prosíme
OBJEMOVÝ ODPAD
nesypte to popelnic. V případě, že budete
Tento odpad bude obec 2x ročně konat potřebovat zlikvidovat tento druh odpadu,
sběr. Do budoucna má v plánu obec vyčlenit obraťte se prosím na obecní úřad, kdy Vám
místo, kam budou moci občané tento odpad poradíme kam odpad odvézt. Především se
jedná o zpevnění cest. Nebo se s Vámi doodvézt.
mluvíme na jiné bezplatné likvidaci.
Patří sem: nábytek, podlahové krytiny, matrace, sanitární keramika, čistící prostředky, SMĚSNÝ ODPAD
obaly ze zbytku chemikálií.
Jedná se o zbytkový komunální odpad a
vzniká po vytřídění předchozích složek domovního odpadu a končí v popelnicích.
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní

snižovat. Právě proto poskytuje obcím fiKompletnost spotřebičů předávaných nanční prostředky napomáhající k lepšímu
ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jed- zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
ním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužiZákon v tomto směru hovoří jasně:
lé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí „Nekompletním elektrozařízením se rozumí
ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou po- elektrozařízení bez technologických částí,
zornost. Nejproblematičtější je z tohoto po- které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Tohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, to ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schémaprotože při neodborné demontáži dochází tem nekompletnosti dodaným na všechna
k úniku regulovaných látek s negativním do- smluvní místa, ze kterého je patrné, o které
padem na životní prostředí a zdraví a bez- části se jedná.
pečnost osob. Proto ELEKTROWIN kontroluje
Na tento stav pamatuje novým ustanokaždou dodávku ke zpracovateli. Při tomto vením i elektronovela platná od 1. 10. 2014.
vzorkování bylo například v dodávce 50 led- Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být
nic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět ne- elektrozařízení nebo elektroodpad předměkompletních zařízení. Šesti lednicím někdo tem úpravy, využití nebo odstranění.“
odstřihl kompresor, jedna měla ulomená
Jen tak může fungovat zpětný odběr
dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poa recyklace hrazený výrobci spotřebičů proškození.
střednictvím kolektivních systémů. Pokud se
Nekompletnost se musí snížit
totiž ze spotřebiče stane neodborným rozePrůměrná nekompletnost se ale dlou- bráním odpad, musí se s ním také jako
hodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znaCílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále mená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
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Zprávičky z projektu adopce na dálku.

příprav y na Mistrovství světa
Na projektu Adopce na dálku se naše v mažoretkovém sportu.
obec podílí již osmým rokem. Během těchto
5. místo v kadetkách na Mistrovství ČR
osmi let jste svými příspěvky umožnili studi- získala Patricie Minarčíková v miniformaci
um jedné dívce na Haiti. V únoru letošního POM PON. Juniorskými Mistryněmi ČR
roku přišla do naší školy slečna Kristýna Lun- v pódiových skladbách jsou Bára Crháková
gová, koordinátorka tohoto projektu a Adéla Hrdinová. Za seniorky si stříbro na
z Arcidiecézní charity Olomouc a dětem při- Mistrovství ČR v kategorii show Tajemství
blížila život naší Ange. Děti viděly velké mise Apollo vybojovaly postup na Mistrovmnožství fotografií z vesnice Beie de Henne, ství světa Denisa Hrdinová, Adéla Hrdinová
kde Ange žije. Viděli jsme fotografie kostela, a Bára Crháková . Všechny medailové skladtržnice, školy, domů ve kterých lidé žijí, nád- by a mnoho dalších můžete vidět na letošherné moře a dozvěděli jsme se něco ze živo- ních Vepřových hodech.
ta dětí na Haiti. Například to, že rádi hrají
Hrdinová R.
fotbal, rádi chodí do školy, dokážou na hlavách nosit nádoby s čímkoliv a milují koupání ČČK
v moři. I když na fotkách byla vidět chudoba
Dne 12.května 2015 se žáci ZŠ Nemile
ve které žijí, děti jsou stejně veselé jako děti již po druhé zúčastnili okresní soutěže
u nás.
"Hlídky mladých zdravotníků" pod vedením
Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu. členky místní skupiny ČČK Nemile. Opět se
umístili na krásném l. místě, postoupili do
Více informací najdete na
krajského kola v Olomouci, kde obsadili
www.adopcenadalkunemile.webnode.cz.
5. místo. Blahopřejeme.
za výbor ČČK Lukášová A.
Mažoretky Berušky II. Zábřeh - Berušky II.
Důležitá data

Známá jména, známé tváře z programu
každoročních Vepřových hodů. Již osmnáct
let se nám Berušky starají o kulturní program
akcí. Málokdo ale ví, že jsou Mistryněmi světa z roku 2014 a to hned ve třech soutěžních
disciplínách. V tomto roce mají opět dobře
našlápnuto. Jsou Mistryněmi ČR ve třech
soutěžních disciplínách a dvakrát stříbrné
z MČR. Všechny věkové kategorie postupují
na Mistrovství Evropy na konci června do
Polska a po krátkém odpočinku odstartují

Svoz komunálního odpadu v obci Nemile
14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10.,
20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 29.12.
Svoz komunálního odpadu v Lupěném
7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9.,
13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12.
Svoz plastů pro obě obce:
29. 7. 2015, 26. 8. 2015, 30.9.2015,
28.10.2015, 25.11.2015, 30.12.2015
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Kulturní sloupek
Ohlednutí za uplynulými akcemi:

vesnice v podobě dvanáctimetrového smrku
Dne 18.4.2015 proběhla v sále kulturní- zdobeného barevnými fábory a věncem.
ho domu Jarní veselice pořádaná občanským
24.5.2015 se v hostinci u Jarmily konalo
sdružením Nelupp. K tanci a poslechu hrála, sousedské posezení u příležitosti svátku maobčanům už známá kapela Cantus, která tek pořádané kulturní komisí ve spolupráci
je u místních velmi oblíbená. Hosté si po- s ČČK. Pro návštěvníky bylo připraveno drobchutnávali na svíčkové, ražniči, jednohub- né občerstvení v podobě kávy se zákuskem
kách a dobrém pití. Spokojenost byla na a jednoho nápoje dle vlastního výběru. Kažobou stranách a doufáme, že tomu tak bude dá maminka, paní či slečna dostala voňavou
i nadále. Děkujeme všem sponzorům, zvláště růžičku. Sešla se zde spousta lidí, pro které
pak manželům Vejnarovým (Beseda Postřel- hrála a zpívala hudební skupina Vašek a Pemov), Miroslavu Urbanovi (Kovošrot Postřel- pa. Pilo se a tančilo až do večera. Dle ohlasů
mov) a Ing. Janě Kylarové (společnost Part- se jednalo o velmi vydařenou akci, která se
ners), za finanční podporu a věcné dary.
bude pravidelně opakovat.
Tradičně jako každý rok se na konci dubna konalo Pálení čarodějnic pořádané svazem ČČK. Velcí i malí se převlékli za čarodějnice, čaroděje nebo černokněžníky a jako
průvod masek prošli vesnicí. Na hříšti je pak
čekala zábava v podobě plnění zajímavých
úkolů, opékání špekáčků a především upálení zlé čarodějnice, která byla polapena a přivázána na hranici.

30.5.2015 se ve Štítech konal tradiční
den mikroregionu spojený se štíteckým jarmakem. Letos poprvé jsme se vydali reprezentovat i naši malebnou vesničku. Nejen na
sportovištích, kde se pánové zúčastnili pingpongového turnaje a turnaje v malé kopané
za obec Nemile (více ve sportovním sloupku), ale i ve stánku, kde děvčata rozdávala
různé reklamní předměty (velké díky patří
Současně s touto akcí se členové kultur- panu Milanu Kouřilovi za překrásné perníky,
ní komise rozhodli postavit Máj a obnovit tak které na tuto akci připravil a daroval obci).
krásný, ale dávno zapomenutý staročeský
Stejně jako stavění, tak i kácení Máje
zvyk. Dá se tedy říct, že 30. duben byl po- zatím není v Nemili tak úplně tradiční záležiměrně nabitý. Ověnčený strom představuje tost. Když se mládencům podaří Máj uhlídat,
nejen symbol jara, ale také lásky a staví se probíhá kácení. 31.května nejdřív, někdy mův předvečer prvního máje. Celý strom byl že Máj stát až do léta. Nemilský Máj se uhlípředem připravený, samotné stavění bylo dat podařilo, takže poslední květnovou netedy velmi rychlé a bezproblémové. Mláden- děli bylo co kácet. Akce začínala kolem třetí
ci připevnili slivovičku na vrchol Máje a za hodiny, kdy se na hříšti začínali sjíždět hráči
půl hodiny se na hřišti tyčil ochranný duch lakrosu (více ve sportovním sloupku).
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Pro návštěvníky a fanoušky byly připraveny
pochoutky na grilu, klobásy a bramboráky.
Pro boj s žízní bylo připraveno čepované pivo
a kofola. Vlastní kácení si vzali na starosti
mládenci, střídali se v sekání a během chvilky Májku poslali úspěšně k zemi.

nečné sobotní odpoledne u pivečka a makrely. Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům, za celoroční podporu a účast na akcích pořádaných sdružením Nemlupp. Právě
díky Vám jsme mohli uskutečnit Dětský den,
jelikož akce byla financována z výtěžku ostatV sobotu 20. června se na hřišti konal ních akcí.
Dětský den pořádaný občanským sdružením Co nás čeká a nemine, aneb data, která
Nelupp. Pro děti bylo připraveno deset sta- si určitě zapamatujte:
novišť, na kterých plnily spoustu zajímavých 18.7.2015 Pivní slavnosti
úkolů. Za splnění každého úkolu byly odmě15.8.2015 Vepřové hody
něny nejen razítkem, ale také sladkostí. Za
nasbírání všech razítek na děti čekal špeká- 29.8.2015 Zvěřinové hody
ček v udírně. Kdo chtěl, mohl si jej sám 5.9.2015 Hasičská soutěž
opéct na ohni. Po projití všech stanovišť se
6.9.2015 Vítání občánků (zájemci se prosím
děti vydováděly na oblíbeném kolotoči
hlaste na obecním úřadě, týká se rodičů, kte(děkujeme za zapůjčení panu Pavlu Schwáří mají děti do 2,5 let věku)
bovi), zatímco rodiče si mohli vychutnat sluSportovní sloupek
Dne 30.5.2015 se uskutečnil ve Štítech
den mikroregionu, kde nemohli chybět
i reprezentanti obce Nemile ve fotbale
a stolním tenise. Stolní tenisté ve složení
Vláčel, Stanzel , Albrecht se umístili mezi
velmi silnou konkurencí na sedmém místě
a nechali mezi ostatními hráči, kteří až na
vyjimky hrají amaterskou ligu, sympatický
dojem. Co se týče Nemilských fotbalistů, ti
přivezli do obce pohár za třetí místo, kde
velký podíl na tomhle výsledku měl i později
vyhlášený nejlepší brankář Zdenek Hajtmar.
Všem zůčastněným velice děkujeme
za reprezentaci obce.

Nemile. Zabřeh vzhledem k mnohem větším
zkušenostem vyhrál 18:4, ale Nemilští hráči
byli i tak velmi nadšení, jelikož šlo o jejich
první zápas.
Vytíženost kulturního domu:
Týdenní vytížení tělocvičny:
PO:
ÚT: 13:00—15:00, 17:30—19:00
ST: 17:00—20:00
ČT: 8:00—12:00, 17:00—19:30
PA:
SO:
NE: 10:00—11:30, 18:30—20:00

Zamluvené prostory:
V neděli 31.5.2015 se za příležitosti Peklo: 13.8.
kácení máje uskutečnil přátelský zápas Sál:
4.7., 18.7., 25.7., 1.8., 15.8., 22.8.,
29.8.,
5.9.2015.
v lakrose mezi Fénix Zábřeh a Kaštánci
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Příspěvek o činnosti SDH Nemile a zá- no celkem 1,34 tuny železného šrotu a tímto
bych chtěl poděkovat občanům, za jejich přisahové jednotky obce:
spění. Sbor dobrovolných hasičů v Nemili si
v letošním roce připomíná 105. výročí od
svého založení, k této příležitosti proběhla
9.5. slavnostní členská schůze v KD v Nemili,
za účasti zástupců z obce, zábřežského okrsku, okresu i Ol. kraje.

Úvodem bych chtěl jménem dobrovolných hasičů v Nemili poděkovat novému
zastupitelstvu a především pak starostovi obce k prozatím velmi kladnému přístupu k řešení problematiky požární ochrany v našich
obcích. Věřím, že i nadále budeme tuto problematiku a činnost s ní spojenou rozvíjet ke
všeobecnému prospěchu. A úkolů nebude
málo, především pak k zajištění nutné dobré
akceschopnosti zásahové jednotky obce.

Soutěžní družstvo, reprezentující naši
obec, zvítězilo na okrskové soutěži konané
16. 5. v Kosově a tím postoupilo do okresní
soutěže, která se konala 30. 5. v Bludově,
kde se umístilo na 6. místě z 19. družstev.
Z dalších soutěží si přivezli: 1. místo z Leštiny,
3. místo z Brníčka, 1. místo na VC Postřelmůvek a 3. místo na VC v Kolšově. Chtěli bychom požádat spoluobčany za podporu našeho soutěžního družstva a pozvat je na
hasičské soutěže Velké ceny okresu Šumperk,
kterých se budeme v letošním roce účastnit.

Začátkem letošního roku, 10. ledna,
se naše zásahová jednotka obce Nemile
účastnila výjezdu „Monitorování stavu hladiny Mor. Sázavy“ v Lupěném, kde vlivem silného tání překročila hladina II. povodňový
stupeň. Naštěstí III. pov. stupně dosaženo
nebylo, přičemž při kulminaci v 19hod
k tomu chybělo pouhých 30 cm – tj. vylití řeky z břehu u místní měřící stanice.

Rád bych Vás také pozval na výstavu
do Vlastivědného muzea v Šumperku, kde
probíhá do 30. 9. výstava „HASIČI – pracovitost, obětavost, statečnost“. Dále bych Vás
chtěl srdečně pozvat 15. srpna od 14 hod na
tradiční VEPŘOVÉ HODY a 5. září od 10 hod
na hasičskou soutěž „O pohár starosty obce
Nemile“ na hřišti u KD v Nemili, která je zařazena do soutěží „Velké ceny okresu Šumperk
– HOLBA CUP 2015“. Těšíme se na Vaši účast!
Podrobnější a mnohé další informace o činnosti dobrovolných hasičů Nemile naleznete
na našich internetových stránkách
sdh.nemile.cz

Členové jednotky obce se dále účastnili: 30. 4. požární asistence při akci ČČK Nemile "Pálení čarodějnic", 12. 5. čerpání vody
do zásobníku na Hřbitov v Lupěném a 31. 5.
asistence při akci "Půl maraton Za břehem".
Každoročně se velitelé, strojníci a členové
zásahové jednotky účastní několika povinných cyklických školení v celkové délce
40hod /ročně, která jsou zajišťována HZS
Šumperk a Zábřeh. Dne 8. 5. proběhlo prověřovací taktické cvičení jednotky pod Nemilkou, které prověřilo dobrou akceschopnost
naší jednotky.

Lukáš Urban, starosta SDH Nemile,
velitel zásahové jednotky obce Nemile

Dne 17. 4. provedli hasiči sběr starého železa v Nemili a v Lupěném, bylo sesbírá9

Ze života školy

prezentovali v pěvecké soutěži „Moravský
zvoneček“.

V letošním školním roce navštěvuje ZŠ a
V úterý 17. března se žáci naší školy zúMŠ Nemile celkem 48 dětí z Nemile, Lupěného, Hněvkova nebo ze Zábřeha. Když jsme ve častnili matematické soutěže, kterou pořádala ZŠ Školská. Žáci 4. ročníku onemocněli
škole všichni, je nás až 61!
a tak naši školu reprezentovali třeťáci.
Školní akce
Jakub Opravil se umístil na skvělém 4. místě
V uplynulých měsících letošního roku se
(rozdíl mezi 3. a 4. místem byl pouhý bod).
děti zúčastnily mnoha akcí, např. navštívily
Dne 12. 5. 2015 se pět žáků naší školy
dopravní hřiště v Mohelnici, začaly jezdit
v rámci plaveckého výcviku na bazén zúčastnilo okresního kola soutěže Hlídek
v Zábřehu, společně popřály svým mamin- mladých zdravotníků. Přestože byla hlídka
kám vše nejlepší k jejich svátku, děti MŠ pod- složena z jiných žáků než v loňském roce,
nikly společně s maminkami výpravu do ne- všech pět členů hlídky dokázalo obhájit prdaleké přírody, děti MŠ opakovaně navštívily venství svých předchůdců a postoupili tak do
keramickou dílnu v Zábřehu, děti MŠ i ZŠ na- krajského kola, které se koná v sobotu 6. 6.
vštívily několikrát místní knihovnu. Paní kni- 2015 v Olomouci. Blahopřejeme Jakubu
hovnice Mgr. Romana Veselá si pro ně při- Opravilovi, sourozencům Urbáškovým - Dachystala několik besed. Za její vstřícný pří- niele a Dominikovi, Anežce Vítové a Marku
Vyhnálkovi. Jejich úspěch nás velice potěšil.
stup jí velice děkujeme.
Děkujeme paní Janě Opravilové za celoroční
Zápis do MŠ
skvělou přípravu dětí na vědomostní a doV květnu proběhl zápis do MŠ pro další vednostní soutěž se zdravotní tematikou.
školní rok, na který přišlo 6 dětí. Zapsané by- Svým rozsahem otázek a úkolů se soutěž nely všechny a ve školním roce 2015/2016 bu- týkala jen zdravovědy, ale i dopravní výchovy
de MŠ navštěvovat 24 dětí.
(značky, křižovatky) a sběru a využití léčivých
bylin. Díky zájmovému kroužku Zdravuška,
Úspěchy dětí
V únoru proběhlo školní kolo recitační který existuje na naší škole již druhým
soutěže. V Zábřehu naši školu reprezentovali: rokem, si děti odnášení do budoucího života
Filip Václavek (1. ročník), Anežka Vítová nesmírně důležité poznatky, jejichž využitím
(3.ročník), Daniela a Dominik Urbáškovi v praxi mohou v budoucnu zachránit život
(4.ročník). Do okresního kola v Šumperku po- jinému člověku.
stoupila Anežka Vítová.

A co plánujeme do konce školního roku?

Anna Hrachová, Marek Vyhnálek, Da- Cykliáda
niela Urbášková a Adéla Zemanová předvedCelý školní rok nás provází projekt
li, že i na naší škole jsou vynikající interpreti "SPRÁVNÝ CHODEC A ZAČÍNAJÍCÍ CYKLISTA".
hanáckých písní, protože nás velmi dobře re10

Tento projekt v červnu zakončíme Cykliádou,
S Vaší pomocí se nám podařilo do zpětkterou uspořádáme na cyklostezce do Hněv- ného sběru v roce 2013 odevzdat celkem
kova. Přesný termín akce stanovíme podle 314,00 kg elektrozařízení, konkrétně 12 kusů
počasí.
televizí, 5 ks PC monitorů - o celkové hmotnosti 251kg, dalších 63,00kg tvořila drobná
Sběr starého papíru
elektrozařízení jako např. fény, toustovače,
Děkujeme za pomoc ve sběru papíru,
klávesnice, mixéry aj.
který proběhl 26. – 28.6.2015.
Kromě výše uvedených předmětů do
Sběr papíru v období 2011 -2014
zpětného sběru odevzdáváme také staré moV uplynulých školních letech jste nám bily a baterie (monočlánky). Za všechny tyto
mnozí velmi pomohli a společně jsme sesbí- předměty získají školní děti určitý počet borali téměř 2 tuny starého papíru ročně. Výtě- dů, který potom smění za nové hry, pomůcky
žek byl vždy použit na nákup nových hraček do školní družiny. V uplynulých letech tak
a her pro děti. Za Vaši pomoc v letošním roce škola získala např. bedmintonové pálky, pétajiž nyní velice děkujeme.
nque a fotbalový míč.
Kromě papíru celoročně sbíráme hliník To je prozatím ze života školy vše, více zase
a elektroodpad, třídíme domácí- školní od- začátkem dalšího školního roku J.
pad do speciálních nádob umístěných na
Nebo na http://www.zsnemile.webpark.cz/
chodbách naší školy. K třídění odpadu vedePřejeme Vám krásné léto!
me již dětí v mateřské škole.
Všichni ze ZŠ a MŠ Nemile
Gratulujeme všem občanům, kteří v uplynulých měsících dosáhli životního jubilea.
Přejeme hodně zdraví do dalších let, nechť se zde vaše jména objeví ještě mnohokrát.
Holinková Anežka - 90 let

Ruská Ludmila - 84 let

Jírovcová Ludmila - 70 let

Šnajdrová Zdeňka - 75 let

Kouřil Ignác - 80 let

Vernerová Jiřina - 86 let

Zpráva z naší knihovny:
Knihovna navázala spolupráci se ZŠ a MŠ Nemile. V měsíci březnu proběhlo „Pasování
prvňáčků“, v dubnu a květnu děti chodily na besedy O pohádkách a O pověstech našeho
kraje. I v prázdninových měsících je knihovna otevřena každé pondělí od 16 do 19 hodin.
Těšíme se na Vás.
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Inzertní list

Ceník poskytovaných služeb
Ceník nabývá účinnosti dnem schválení kulturní komisí obce Nemile.
Hlášení zpráv v místním rozhlase
Organizační složky obce, příspěvkové organizace řízené obcí, sportovní složky
obce…………………………………………………………………………………….…………ZDARMA
Místní občané a místní podnikatelé……………………………………………....…..50,- Kč
Cizí občané, cizí podnikatelé a organizace…..…………………………………...100,- Kč
Mimořádné hlášení (expres)…………………………..................….příplatek 100,- Kč
Uvedené ceny jsou za hlášení v obecním rozhlase v obcích Nemile a Lupěné v rámci jednoho
týdne. Hlášení probíhá dvakrát týdně,z pravidla středa v 18:00 a neděle ve 13:00. Obec si
vyhrazuje právo na změny termínů hlášení v případě potřeby.
Reklama ve zpravodaji
Reklama na celou stránku……..…………………………………………………...…400,- Kč
Reklama na ½ stránky…………………..…………………………...………………….200,- Kč
Reklama na ¼ stránky….…………………..…………...……………………..……….100,- Kč
Uvedené ceny jsou za reklamu v jednom čísle zpravodaje velikosti A5, který vyhází
čtvrtletně v obcích Nemile a Lupěné.
Umístění reklamy na úřední desku
Organizační složky obce, příspěvkové organizace řízené obcí, sportovní složky
obce………………………………………………………………………..……………………..ZDARMA
Místní a cizí občané, místní a cizí podnikatelé……………..………...…..10,- Kč/den
Uvedené ceny jsou za vyvěšení jakéhokoliv propagačního materiálu o velikosti maximálně
A4 na úřední desku před obecním úřadem v Nemili a webových stránkách www.nemile.cz,
po dohodnutou dobu.
IČO: 00635871

Platba: OÚ Nemile

Kontakt: rozhlas@nemile.cz

Nemilský zpravodaj: čtvrtletník, vydává obec Nemile, Nemile 93, 789 01 Zábřeh, IČ 00635871
Redakce: Barbora Hozíková
určeno občanům obce Nemile
2. číslo vydáno 30.6.2015
Nemilský zpravodaj lze prohlížet v elektronické podobě na www.nemile.cz; připomínky a náměty zasílejte na:
rozhlas@nemile.cz nebo přímo na OÚ Nemile
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