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Slovo starosty :
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v úvodu podzimního čísla seznámil s děním v obci, které proběhlo od
posledního vydání, a také Vás seznámil s tím, co obec plánuje do budoucna.
V minulých měsících jsme pořádali mnoho kulturních akcí, které jsou popsány v článcích, umístěné na dalších stranách tohoto zpravodaje. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na těchto aktivitách podílí. Vždyť bez nich by se žádná z událostí neuskutečnila.
V obci také dochází k přeměnám, opravám a výměnám, v kterých hodláme pokračovat. Po ukončení úprav kolem bývalé školy v Lupěném plánujeme opravu všech vývěsek a
vstupních bran na obou pohřebištích. Na příští rok plánujeme vybudování skládkového místa na větve a bioodpad, výměnu kontejnerů na tříděný odpad a rekonstrukci obou autobusových zastávek. Tyto opravy by nebyly možné bez šikovnosti našich pracovníků. Jejich snažení začíná být pomalu znát na vzhledu obce. Také intenzivně pracujeme na realizaci kanalizace a vodovodu a dalších velkých a dlouhodobých akcích.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál příjemné čtení a krásný zbytek podzimních dnů.

OÚ Nemile dává na vědomí
Regulace hluku

nová vyhláška o regulaci hluku v obci. Jde
především o klid v neděli a ve státních svátcích a dále dodržování nočního klidu od
22:00 do 6:00. Noční klid se bude vztahovat
i na venkovní hudební produkce pořádané
zejména na hřišti. Vyhláška je vydána především pro občany, kteří ruší neohleduplností
své okolí. Její znění je dostupné na webových
stránkám www.nemile.cz , nebo na obecním
úřadě.

Během minulého měsíce probíhal v obci
dotazník na regulaci hlučnosti v obci. Konkrétně na dobu nedělního klidu. Dotazníku
se zúčastnilo pouze 8% domácností a dopadl
následovně:
- celý den : 69 % dotázaných,
- dopolední hodiny : 12 % dotázaných,
- kolem oběda : 8% dotázaných,
- odpolední hodiny : 8% dotázaných,

Poplatky

- bez nedělního klidu : 8 %.

Obecní úřad upozorňuje obyvatele Ne-

Na základě dotazníků byla schválena

1

mile a Lupěného, že poplatky za odpad a psy kromé akce je 2000 Kč/den + energie.
jsou již dávno po splatnosti. Pokud někdo neRotační siréna
má tyto pohledávky zaplacené, měl by tak
Obec Nemile získala od Hasičského záučinit na podatelně obecního úřadu. Vyhne
chranného sboru Olomouckého kraje rotační
se tak případným nepříjemnostem
sirénu, která bude během příštího roku inInventarizace hřbitova
stalována na požární zbrojnici. Tato siréna
V letošním roce dochází k inventarizaci bude sloužit k poplachovému cvičení a ke
hrobových míst, během kterých bylo zjiště- včasnému varování obyvatel v případě katano, že mnozí mají staré, nebo již neplatné strof. Siréna bude napojena do systému HZS,
smlouvy na hrob. Během příštích týdnů bu- bude tedy ovládána krajskou centrálou. Spodou ti, u kterých nemáme vše v pořádku, vy- lečně s tím budou zavedeny i obligátní poplazváni, aby se dostavili na OÚ a podepsali chové zkoušky, které bývají zpravidla každou
smlouvy nové. Současně s tím byla schválena první středu v měsíci, v pravé poledne.
nová směrnice o ceně za hřbitovní místo, jelikož poslední úpravy byly před více než deseti lety. Znění směrnice je dostupné na
webových stránkách www.nemile.cz , nebo
na obecním úřadě. Cena byla schválena u
pohřebiště v Nemili na 17,5 Kč/m2 za rok a u
pohřebiště v Lupěném 17 Kč/m2. Ceny jsou
přiměřené a v okolních obcích se pohybují
na vyšších hodnotách (např. Hněvkov má
sazbu 60 Kč/m2 za rok). Do výpočtu se zahrnují náklady na hřbitovní odpad, na údržbu
zeleně a v Nemili náklady na vodu.

Domácí kompostéry

tován nový elektronický zámek, aby se

Změna jízdního řádu

V létě tohoto roku Ministerstvo pro životní prostředí nevypsalo dotační titul na pořízení již slibovaných domácích kompostérů.
Proto obecní úřad nebude mít kompostéry
k dispozici a nebude je moci předat občanům. Momentálně budeme čekat na příští
rok, kdy budou vypsány další výzvy. Současně s tím zbudujeme skládku na větve, kde
budou mít obyvatelé obce možnost svážet
veškeré ořezy ze svých zahrad. Také zde bude
možnost skladovat listí a trávu. Omlouváme
Řád tělocvičny
se za vzniklé problémy a budeme se tuto siTento měsíc bude na tělocvičnu namon- tuaci co nejdříve vyřešit.

usnadnil vstup pro sportovní aktivity, které

S platností od 13. 12. 2015 bude provev posledních měsících narůstají. Současně
dena změna jízdního řádu linky 930381. Spoj
s tím byl schválen řád tělocvičny, kterým se č. 3 bude přijíždět na zastávku Zábřeh, Hněvnávštěvníci budou muset řídit. Jeho znění je kov, obchod o 5 minut dříve a spoj č. 6 bude
dostupné na webových stránkách
z této zastávky odjíždět ve směru Nemile a
www.nemile.cz, nebo na obecním úřadě.
Zábřeh o 8 minut dříve, tj. v 6:47. Na zastávSoučástí řádu je i nový ceník za pronájem.
ce Zábřeh, aut.st. bude zajištěn přestup do
Hodinová sazba činí 80 Kč. Pronájem na sou- spoje č. 71 linky 930446 do Šumperka.
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Zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne:
Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. pro
advokáta JUDr. Jaroslava Němečka , regis- Příkazní smlouvu se společností Grant § trační číslo 3711.
Project partners s.r.o.za účelem získání
finančních prostředků k realizaci projektu - Směrnice č.11 - ceník za pronájem
splašková kanalizace a vodovod v obci Nemi- hrobových míst na veřejných pohřebištích
provozovaných obcí Nemile.
le a Lupěné.
20.7.2015

- Plnou moc společnosti Grant § Project
partners s.r.o. v zastupování obce Nemile
v záležitostech získávání finančních prostře
dků z dotačních titulů k realizaci splašková
kanalizace a vodovod.
- Kupní smlouvy na odkoupení 3/7 podílu
pozemku p.č. 412 v k.ú. Filipov (korétka).

- Směrnice č.12 - Provozní řád tělocvičny.
- Veřejná vyhláška č.2/2015 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností.
- Vzdání se přednostního práva na upsání
nových akcií společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s. pro zvýšení základního
kapitálu Vodohospodářská zařízení, a.s.
v roce 2015.

21.9.2015

- Pořízení změny č. 1 Územního plánu
Nemile a jako určeného zastupitele pro poří- - Přistoupení obce Nemile do Sdružení
místních samospráv ČR.
zení změny p. Luďka Tempíra
- Zbavení mlčenlivosti právního zástupce
Obecního úřadu Nemile Mgr. Jana Drapáče

- Kupní smlouva OUST29/15 na odkup
pozemku parcelní číslo 325/3 o celkové
výměře 411 m2, v k.ú. Nemile, pozemek
parcelní číslo 360/1 o celkové výměře 2896
m2v k.ú. Nemile, pozemek parcelní číslo
360/2 o celkové výměře 698 m2, k.ú. Nemile,
část pozemku parcelní číslo 544/20 o celkové
výměře 9147 m2, druh pozemku: orná půda,
pozemek parcelní číslo 586/4 o celkové
výměře 223 m2, v k.ú. Nemile, pozemek
parcelní číslo 420/101 o celkové výměře
4830 m2, v k.ú. Filipov u Zábřeha. Pozemek
parcelní číslo 451/10 o celkové výměře 551
m2, druh pozemku: vodní plocha.

- Veřejná vyhláška č.3/2015 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky.

- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu
č. IP-12-8017442 – 3 Nemile – p.č. 375_2,
Ing. Sojka, Přípojka NNk.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu
- Zrušení plné moci zástupce obce Nemile č. IP-12-8017685/1Nemile – p.č. 15/23,
na jednáních valných hromad společnosti Tempír, Přípojka NNk.
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- Návrh na změnu obsazení kontrolního
výboru z dosavadního ve složení:
předseda: Martin Hajtmar, členové:
Bc. Ludmila Šulová, Lenka Barvířová,

- Odpuštěním nájmu a energií za pronájem
tělocvičny spolku tělesně postižených,
které se uskuteční 25.7.2015.
- Darovací smlouvu spolku dobrovolných
hasičů Nemile na podporu požární ochrany.
na nové osazení ve složení - předseda:
- Darovací smlouvu pro mažoretky Zábřeh
Bc. Ludmila Šulová, členové:Martin Hajtmar,
na podporu nemilských reprezentantek
Lenka Barvířová.
v mezinárodní účasti.
- Schválení převodu 800 000 Korun českých - Darovací smlouvu pro paní Václavkovou
z běžného účtu na spořící.
na podporu školného pro Ange na Haiti.
- Schválení rozpočtové změny č.7.
- Odpuštění nájmu a energií SDH Nemile
Dále zastupitelstvo dává na vědomí
ze dne 15.8.2015 při pořádání Vepřových
- Rozpočtovou změnou č. 4 z pravomocí hodů.
starosty.
- Darovací smlouva SDH Nemile v hodnotě
- Rozpočtovou změnou č. 5 z pravomocí 5000 Kč. na koupi pohárů pro hasičskou
starosty.
soutěž o pohár starosty obce Nemile.
- Rozpočtovou změnou č. 6 z pravomocí
starosty.
Odpady v obci
Pozor !!!!! Příští týden se budou vyvážet plasty z důvodu svátku již v úterý 27.10.2015
Svoz komunálního odpadu v Nemile 3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 29.12.
Svoz komunálního odpadu v Lupěném 10.11., 24.11., 8.12., 22.12.
Svoz plastů pro obě obce: 27.10., 25.11., 30.12.
V pondělí 2. listopadu od 8:00 bude probíhat svoz velkoobjemového odpadu. Jedná
se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky. Sběr bude
probíhat do 3. listopadu do 12:00 hod. Prosíme, aby občané tento vymezený čas dodrželi,
popřípadě kontaktovali starostu obce a domluvili se s ním na jiném řešení. Při posledním
sběru se nerespektovaly podmínky, proto bude takto omezen. Také při delším setrvávání
sesbíraného odpadu na jednom místě dochází k pozornosti určitých skupin lidí, se kterými
bývají potíže.
V úterý 3. listopadu od 12:00 bude probíhat sběr elektroodpadu, nebezpečného odpadu a menšího množství stavebních sutí. Kontejnery budou přistaveny do 4. listopadu
do 15:00.
Elektroodpad - Spotřebiče (velké i malé), baterie, akumulátory, jednotlivé části elektrozařízení, telefony, elektrické hračky. Odevzdané elektrozařízení by mělo být nerozebrané
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Nebezpečný odpad - Barvy, oleje, maziva, lepidla, spreje, tmely, léčiva, zářivky, absorpční
činidla, jedy, pesticidy, kyseliny, rozpouštědla, pneumatiky (max. 2 ks.), duše, hasicí
přístroje, kapaliny do aut, autobaterie, tonery, inkousty.
Stavební suť – Jde především o drobný odpad, např. staré obklady z koupelny, omítky
z rekonstrukce pokojů atd. Množství max. 100 kg.
Při odkládání odpadu dbejte na svoji bezpečnost. Veškerá zpětná manipulace
s odloženým odpadem je zakázána a bude pokutována.
Chtěli bychom poprosit majitele aut, kteří bydlí v bytech kulturního domu,
aby v prostoru, kde budou kontejnery, neparkovali. Ostatním autům je zakázáno stát
v tomto období u KD.
Recyklovat je nejen správné, ale i pohodlné
Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy.
Každý z nás může díky němu zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím
měl jakékoli další starosti.
Elektrowin, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil přes 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes
13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti více než 230 000 tun.
Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude ekologicky recyklován a získané suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů, když jej odevzdáte na některém z těchto míst:
- Sběrné dvory měst a obcí – obec Nemile plánuje zbudovat menší sběrné místo, kde bude
možné elektroodpad odevzdávat celý rok.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží
systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014,
musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 malý spotřebič, jehož žádný rozměr
nepřesáhne 25 centimetrů, odebrat i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující
s Elektrowinem vycházejí obvykle spotřebitelům vstříc v daleko větším rozsahu a začali
to dělat dříve, než zákon vstoupil v platnost. Nejbližší prodejny elektro najdete v Zábřeze.
- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří i staré elektro. Velkoobjemový kontejner přistavíme opět v listopadu tohoto roku.
- Elektrowin organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek,
například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně
internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace,
kde najdete vždy aktuální informace.

5

Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne. To jsou dvě základní poučky, kterými se dnes řídí odpadové hospodářství v celé
Evropě.
Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají
jejich výrobci. Aby byla splněna v případě starého elektra i druhá podmínka, musíme
je skutečně předat k recyklaci, ne vyhodit jako obyčejný odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy
na obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají
ročně průměrně pět kilogramů starého elektra, dohromady tedy něco k 50 000 tunám.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným úkolem
bude sebrat 40 procent množství nově prodaných spotřebičů - počítáno průměrem
za tři roky nazpět. Podle současných prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky
nezmění, to tedy bude ročně něco přes 70 000 tun, čili o něco víc, než sedm kilogramů
na obyvatele.

Kanalizace, ČOV a vodovod v obci
Zastupitelstvo pracuje na realizaci kanalizace v Nemili a vodovodu v Lupěném. Vodovod v Lupěném nám byl v letošním roce schválen Ministerstvem zemědělství a nyní čekáme
na vydání výzev Ministerstva životního prostředí, kde budeme žádat o výstavbu kanalizace
a čističky odpadních vod. Bohužel se bude pravděpodobně jednat o dva projekty, jelikož u
MiZ nám neschválí kanalizaci kvůli velkým nákladům (ČOV musí pojmout i Jestřebí a Pobučí,
tudíž bude větší a dražší, přičemž zatížení rozpočtu se promítne pouze do našich nákladů a
nesplníme limit na možnou dotaci, která je 90 tis. Kč. na obyvatele) a na druhou stranu o
vodovod nejde žádat u MiZ, kde je podmínka, že o dotaci musí žádat vlastník, který již
v obci vodovod provozuje. Předpokládané datum, kdy by se měla začít kanalizace i s vodovodem budovat, odhadujeme na konec příštího roku.
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Kulturní sloupek
Ohlédnutí za uplynulými akcemi:

kde se nejen vzdělali komentovanou
prohlídkou o jeho historii, ale snad i náležitě
občerstvili při společném obědě. Kulturní
komise bude i nadále vymýšlet podobné
příležitosti, jak lidem zpříjemnit volné dny.
Zpětnou vazbu od občanů dostáváme různě,
většinou jen ústně. Paní Rýznarová nás sama
požádala, abychom ve zpravodaji otiskli její
poděkování, které si můžete přečíst
na straně 8. My za její vřelost děkujeme.

Letošní velmi teplé léto mohli obyvatelé
naší obce trávit různými způsoby,
18. července jsme jim ale připravili bohatou
zábavu. Nemile pořádala historicky první
Pivní slavnosti. Zajistili jsme účast celkem
osmi pivovarů, převážně z Moravy. V nabídce
byla i spousta jídla. Doprovodný program
zahrnoval hudbu i různé soutěže,
samozřejmě převážně v pití piva na čas.
I přes to všechno 550 platících návštěvníků
strávilo na našem hřišti svůj volný čas
důstojně. Výtěžek byl použit na dofinancování zájezdu pro seniory, nákup sportovního
vybavení, náklady spojené s vítáním
občánků, částečné náklady na taneční lekce
a zbytek finančních prostředků bude použit
na vánoční aktivity kulturní komise.

Další z mnoha novinek, které přináší
nově fungující kulturní život v obci, je vítání
občánků. Děti, narozené ještě při úřadování
minulých zastupitelstev, se bohužel musely
obejít bez něj. Poprvé jsme v zasedací
místnosti uvítali šest dětí. Po proslovu
starosty následovalo focení, ze kterého
má každá rodina celoživotní památku
ve formě fotek, samozřejmě zdarma.
Vzhledem k demografii budeme rádi,
když budeme moci vítání dělat pravidelně,
a pro co nejvíce dětí.

Ani tvrz nezahálí při obohacování
našeho kulturního života. 12. září se sešla
delegace ze všech historických památek
z okolí města, aby zde společně zahájili
Dny evropského dědictví. Dorazil i starosta
Zábřeha. Kastelán tvrze spolu s jejím
majitelem nachystali pro návštěvníky
občerstvení a součástí byla i obligátní
prohlídka s výkladem. Je škoda, že se této
akce neúčastnilo více našich občanů. Před
tvrzí se budou brzy opět konat pravidelné
punčové večery v předvánočním období.
Budeme rádi, když je poctíte svojí návštěvou.

Co nás čeká a nemine, aneb data, která si
určitě zapamatujte:
7.11.2015 Hallowenský bál
7.11.2015 Sousedské posezení
28.11.2015 Rozsvěcení stromku Nemile
29.11.2015 Rozsvěcení stromku Lupěné
6., 13., 20.12.2015 Punčobraní u Tvrze

Obec Nemile uspořádala výlet pro
místní důchodce. 17. září je připravený
autobus odvezl na hrad Helfštýn,
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Sportovní sloupek
Hodový fotbal

soutěže stolního tenisu, poté, co se úspěšně
registrovala do Asociace stolního tenisu ČR.
Jedná se o první ročník a hráčům přejeme
mnoho úspěchů při reprezentaci naší obce.
Za sebou mají úvodní utkání na domácí
půdě, kde podlehli favorizovanému Jedlí.
Jejich první zkušenosti nabírali proti soupeři,
který chce v letošním roce bojovat o postup
do vyšší ligy, a prohráli vysoko - 18:0.

V neděli 3. října se uskutečnil již tradiční
zápas svobodných proti ženatým.
Sešlo se mnoho sportovců. Velký počet
diváků mohl být svědky nervy drásajícího
zápasu, ve kterém zvítězil zkušenější tým
ženatých v poměru 5:3. Zajistil si tak úctu
svých protihráčů, plynoucí převážně
z pokročilého věku a s tím spojeného
horšího zdravotního stavu fotbalistů.

Vytíženost kulturního domu:
Týdenní vytížení tělocvičny:
PO: 13:00—15:00, 18:30—20:00
ÚT: 17:00—20:00
ST: 19:00—21:00
ČT: 8:00—12:00, 17:00—19:30
PA:
SO:
NE: 10:00—11:30, 17:00—20:00

II. Ročník nohejbalového turnaje obce
Nemile
Při letošním nohejbalovém turnaji
se organizátoři potýkali s malým počtem
družstev, který však neměl vliv na atmosféru
zápasů a nadšení sportovců. Ze 4 mužstev
nakonec první místo obsadila Nemile,
za kterou se těsně umístil tým Hněvkova.

Zamluvené prostory:
7.11.2015
20.2.2016
Obec Nemile bude od letošního roku
21.11.2015
23.7.2016
bojovat o umístění ve IV. lize Regionální
28.11.2015
Stolní tenis

Poděkování
„Velmi děkuji naší obci za uspořádání zájezdu pro seniory do Lipníku nad Bečvou, který byl
velmi pěkný, a náramně jsem si ho užila. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a těším
se na další podobnou příležitost.“
Jiřina Rýznarová
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Z činnosti hasičského sboru v Nemili
Zhodnocení soutěžní sezóny – soutěžního družstva
V průběhu letních měsíců se naše soutěžní družstvo zúčastnilo 32 soutěží, převážně
pak soutěží Velké ceny okresu Šumperk HOLBA CUP 2015. V tomto celookresním klání
se naše družstvo umístilo s celkovým ziskem 235 bodů na konečném 6. místě z 34 družstev
okresu. Lepšího umístění dosáhli už jen na 5. místě Hrabišín - 248 bodů,
4. Bohuslavice - 260 bodů, 3. Bludov - 262 bodů, 2. Pavlov - 304 bodů, a vítězem okresu
se stalo družstvo Nemrlova (Oskava) se ziskem 315 bodů. V letošním roce naši kluci zvítězili
celkem na 4 soutěžích (Kosov, Leština, Velká cena Postřelmůvek a Velká cena Rájec),
dále si dovezli pět 3. míst (Velká cena Kolšov, Brníčko, Lesnice, Dubicko a Medlov),
4. místo z Velké ceny v Nemrlově, atd.
Hasičská soutěž – Velká cena v Nemili
5. záři jsme od 10 hod pořádali na hřišti u KD již 32. ročník hasičské soutěže „O pohár
starosty obce Nemile“ – tato soutěž byla již po druhé zařazena mezi pořadatelské soutěže
Velké ceny okresu Šumperk a doufáme, že si toto pořadatelství udržíme, a s tím i velkou
prestiž, kterou si tímto tato soutěž získává, i do budoucna. Naše družstvo si na domácí
soutěži vybojovalo až 8. místo s časem 17,82 s. z celkových 32 zúčastněných družstev mužů.
Soutěž vyhrálo a putovní pohár starosty obce si odvezlo družstvo z Pavlova s časem 16,93 s.
V ženské kategorii zvítězilo družstvo Dolní Libiny s časem 17,87 s. z 11 družstev. Soutěž
se velmi vydařila, počasí nám přálo. Chtěli bychom tímto poděkovat OÚ Nemile
za sponzorský dar, kterým nám přispěli na ceny pro soutěžící. Také bych si dovolil apelovat
na místní občany, jejichž účast (fandění, podpora, …) nám na této akci chyběla a byl bych
velmi rád za Vaši účast a podporu v příštím roce a těm, kteří se soutěže, byť i jen jako diváci
zúčastnili, bych rád poděkoval za vyjádřenou podporu, které si velmi ceníme!
Vepřové hody
Dne 15. srpna jsme již tradičně pořádali na hřišti u KD Vepřové hody. Počasí této akci
velmi přálo, návštěvníci mohli shlédnout velmi pestré vystoupení mažoretek, děti měly
zdarma k dispozici kolotoč, v podvečer byla k vidění 2x „ohnivá šou“, k poslechu a tanci hrál
pan Ivan Zela a především pak nikdo jistě nezůstal o hladu a žízni ;-) Myslím, že se tato akce
dobře vydařila. Do příštího roku se již můžete těšit na několik novinek, které připravujeme.
Děkujeme všem návštěvníkům za Vaši účast a OÚ Nemile za podporu.
Sběr železného odpadu
Informujeme občany obcí Nemile a Lupěné, že po dohodě s OÚ Nemile, budou hasiči
Nemile provádět sběr železného odpadu 2x ročně (na jaře a na podzim).
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PODZIMNÍ SBĚR ŽELEZA BUDEME PROVÁDĚT V PÁTEK 13. LISTOPADU OD 16 HOD.
Vaše podměty a připomínky nám můžete zaslat e-mailem na adresu SdhNemile@seznam.cz, popř. navštívit naše internetové stránky sdh.nemile.cz , kde naleznete vše o
naší činnosti a aktuálním dění.
Za SDH Nemile – starosta Lukáš Urban.

Ze života školy
Pozvání na tradiční Putování za hvězdičkou
Tradiční akce Putování za hvězdičkou
se koná ve čtvrtek 5.11.2015. Start
je u Šubrtovy kapličky v době od 17:30
do 18:00 hodin. Společně projdeme za svitu
Vašich světýlek až k nemilské škole,
kde na nás bude čekat hot-dog, teplý čaj a
sladká odměna. Startovné je 20 Kč.

Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český
jazyk a literatura jako jednoho z prostředků
ke
zvýšení
zájmu
o
čtenářství
a zlepšení čtenářské gramotnosti dětí,
dále na zahraniční jazykový kurz pro učitele
a na zahraniční jazykově- vzdělávací pobyt
pro žáky. Žáci jazykově-vzdělávací pobyt
absolvovali na počátku měsíce října.

Předvánoční trhy a dílny
Každoroční Předvánoční trhy a dílny
naší školy se uskuteční v pátek 27.11.2015
od 16:00 hodin v budově ZŠ a MŠ. Srdečně
zveme všechny spoluobčany.

Ohlasy žáků na týdenní jazykově-vzdělávací
pobyt ve městě Hastings ve Velké Británii
(4.-10.10.2015)
Nejlepší výlet do Anglie
Já, Marek Vyhnálek, a spolužáci Antonín
Novák, Kuba Opravil, Dominik Urbášek, Míša
Vepřek a
děvčata Monika Bezděková,
Anežka Vítová, Danielka Urbášková, Anička
a Eliška Hrachovy jsme jeli do Anglie
v termínu od 4.10. do 10.10.2015. Po dlouhé
cestě
autobusem a trajektem jsme
se ubytovali ve školní rezidenci ve městě
Hasting. Tři dny jsme se tam učili anglicky
s anglickou paní učitelkou. Po vyučování
jsme jezdili na výlety a viděli jsme toho
opravdu hodně: Hastings castle- Hastingský
hrad, Smuggles caves- pašerácké jeskyně,
Yesterday Word- včerejší svět, Sea life center
- Centrum mořského světa- akvárium, Seven
Sisters- bílé útesy na pobřeží.

Poděkování
Děkujeme spolku NeLup za opravu
školního pískoviště pro naše nejmenší děti.
Informace
Naše škola se zapojila do Výzvy
č. 56. Z MŠMT a EU jsme získali částku
258.705,-Kč na projekt s názvem Šablony
ZŠ a MŠ Nemile. Projekt je zaměřený
na
podporu kurikulární reformy a výuku
cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách
a školských zařízeních.
Získané finance jsou využity na zavedení
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A konečně Londýn. Celý den jsme se procházeli po Londýně a viděli jsme různé památky,
jako např. Tower Bridge a Big Ben.
Líbilo se mi tam, ale nebydlel bych tam, protože je v Londýně hlučno. Domů jsem se vrátil spokojený, přivezl jsem si pár suvenýrů a
mnoho krásných vzpomínek.
Napsal Marek Vyhnálek, 4.ročník ZŠ Nemile

Odpolední výlety byly super. Poslední den
byl nejlepší snad pro všechny. Jeli jsme totiž
do Londýna a tam jsme viděli např. Tower
Bridge, Buckingham Palace, Vysílačku i Okurku (mrakodrapy v centru Londýna, pozn. ředitelky). Ale i ostatní výlety byly super. Určitě
bychom se tam všichni rádi vrátili.“
Napsala Eliška Hrachová, 5.ročník ZŠ Nemile

Super výlet do Anglie
Názory ostatních žáků na jazykově- vzděláva………“ měli jsme hodného, ale i vzdělaného cí pobyt si můžete přečíst na našich weboprůvodce s dobrým řidičem. Měli jsme cel- vých stránkách: www.zsnemile.webpark.cz
kem 12 hodin výuky v Embassy Englisch.
Všichni ze ZŠ a MŠ Nemile
Bydleli jsme ve školské rezidenci v Hastings.

Inzertní list
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Inzertní list

Obec Nemile stále hledá kronikáře/kronikářku, který by rád a s nadšením zaznamenával důležité milníky v historii obce. Kronikář by měl být zodpovědná a samostatná osoba,
která se psaní do obecní kroniky ochotně zhostí. Pokud by měl někdo zájem, ať se prosím
dostaví na obecní úřad, nebo napíše na e-mail: petr.simek@nemile.cz.

Nemilský zpravodaj: čtvrtletník, vydává obec Nemile, Nemile 93, 789 01 Zábřeh, IČ 00635871
Redakce: Barbora Hozíková, Stanislav Jakeš
určeno občanům obce Nemile
3. číslo vydáno 22.10.2015
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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