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Slovo starosty : 

V jarních měsících začnou práce na opravě bývalé obecní školy v Lupěném. Půjde o zateplení budovy a práce budou probí-
hat do září letošního roku. Projekt je spolufinancován z dotací Operačního programu životního prostředí.  Zateplovací práce 
bude provádět firma Experior Zábřeh. 

Dne 11.2 proběhla oprava veřejného osvětlení nad školou, bohužel byly zjištěny škody většího rozsahu a do budoucna bu-
de potřeba rekonstrukce větší části veřejného osvětlení. Momentálně připravujeme projekt a poté budeme čekat na podporu 
kraje.  

V únoru jsme dokončili práci na projektu kanalizace a vodovodu a v těchto dnech žádáme o změnu územního rozhodnutí.. 
Koncem roku by měla vyjít  z olomouckého kraje výzva k registraci žádosti o poskytnutí dotace. Pokud vše proběhne jak má, 
začátkem roku 2017  bychom chtěli začít s realizací výstavby kanalizace, vodovodu a ČOV. 

V letošním roce byla u Olomouckého kraje schválena žádost o poskytnutí dotace na restaurování sochy nejsvětější trojice 
na hřbitově v Lupěném. Olomoucký kraj poskytne dotaci ve výši 40 000 Kč  z celkových nákladů 72 000 Kč. Práce na restaurová-
ní by měli začít na přelomu jara a léta. 

 OÚ Nemile dává na vědomí 

Prosíme občany, aby zajistili své psy a zamezili jejich volné 
pobíhání. Upozorňuji zejména na ty, kteří nemají registrační 
známku, díky čemuž se nelze spojit s majitelem. Těmto psům 
hrozí odchyt. Dále bych chtěl upozornit na místa, kde jsou psi 
nedostatečně zajištěni a omezují práci České pošty, sem nebu-
de pošta doručovat s ohledem na bezpečnost pracovníků čes-
ké pošty. 

Od dubna budou opět zřízena pracovní místa veřejně pro-
spěšných prací. Žádosti musí být podány v písemné formě na 
OÚ Nemile. Pracovníci budou především provádět údržbové 
práce v lesích a na naší zeleni. Také jsou v plánu menší úpravy 
v rámci obce. Žadatelé musí splňovat následující podmínky: 
být minimálně 5 měsíců vedeni na úřadu práce a nesměli být 
zaměstnáni v programu veřejně prospěšných pracích 
v loňském roce. 

Milí spoluobčané, při kácení dřevin je nutné podat na 
obecním úřadě žádost. Vzor žádosti naleznete na webových 
stránkách obce. Také upozorňujeme, že koncem března končí 
vegetační klid a dřeviny by se neměly po tomto období kácet. 

 

 

 

Od nového roku nastaly změny v obecní knihovně. Přede-
vším pak změna knihovnice, kdy z osobních důvodů musela 
odejít paní Švábová. Obecní úřad Nemile by chtěl poděkovat 
za dlouholetou spolupráci a bezproblémové vedení knihovny. 
Paní Švábová byla neodmyslitelnou součástí knihovny a bude 
chybět jak nám na obecním úřadě, tak i všem čtenářům. 

Do 31.7.2015 platí povinnost zaplatit poplatky za komu-
nální odpad a psy. Poplatek za psa činí 80 Kč, důchodci platí 40 
Kč. Upozorňuji, že musíte platit opravdu za všechny psy, které 
vlastníte.  Poplatek za komunální odpad činí 300 Kč za osobu, u 
právnických osob 350Kč. 

Obec Nemile zřizuje pracovní místo technického pracovní-
ka. Jedná se o poloviční nebo plný úvazek a pozice je vhodná i 
pro důchodce, či částečně zdravotně omezené.  Náplň práce 
bude spočívat v provádění technické údržby a drobných oprav 
v obci. Požadavky jsou: manuální a technická zručnost, samo-
statnost, zodpovědnost.  Prosíme všechny, kdo by měli o tuto 
práci zájem, ať si podají písemnou žádost na obecním úřadě.   



 

 

Zastupitelsvo obce schválilo na VZ dne 6.12.2014 

Finanční výbor ve složení - předseda p. Ladislav Janků, členové 
p. Gábina Minarčíková a p. Luděk Tempír. 

Kontrolní výbor ve složení – předseda p. Martin Hajtmar, čle-
nové p. Lenka Barvířová a Bc. Ludmila Šulová. 

Kulturní komise ve složení – předseda Petr Šimek, členové Filip 
Crhák, Kateřina Daňková, Barbora Hozíková, , Stanislav Jakeš, 
Roman Smékal, Iva Stryková. 

 Schválení odměn členů zastupitelstva, místostarosty, 
předsedy a členů Finančního a kontrolního výboru. 

 Schválení příkazu k inventarizaci a  volba inventarizační 
komise ve složení – předseda p. Ladislava Janků a na členové 
Bc. Lídu Šulovou, p. Luďka Tempíra, p. Petra Bezděka.   

 Schválení rozpočtového provizoria ve výši 1/12 roz-
počtu roku 2014 měsíčně do doby schválení rozpočtu na rok 
2015. 

 Schválení připojení nového odběrného místa 
k distribuční el. soustavě. Jedná se o hasičárnu v Lupěném. 

 Schválení smlouvy o zpětném odkupu tříděného mate-
riálu se společností EKO-NOM. 

 Schválení žádosti o prodeji části pozemkové parcely 
15/8 k výstavbě rodinného domu.  

 Schválení smlouvy o vzdání se přednostního práva úpi-
sů akcií při zamýšleném zvýšení základního kapitálu společnos-
ti Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. dle §4902 zákona o 
obchodních korporacích. 

 Schválení dodatku č 2014 ke smlouvě o nakládání 
s komunálním odpadem ze dne 14.12.2001. Jedná se o upřes-
nění cen za odvoz odpadů se společností EKO-servis. 

 Schválení přístupu přes obecní pozenky k výstavbě pře-
hrázky za Lupěným, která bude sloužit k zachycení větví, které 
Bušínovský potok vyplavuje z lesů. 

 Návrh na odkoupení pozemku p.č. 126/2 k k. ú. Filipov 
za částku 150 Kč/m2, na kterém bude vystavěna přečerpávací 
stanice pro kanalizační řád. 

 Žádost o poskytnutí dotace na restaurování sochy nej-
svatější trojice na hřbitově v Lupěném a smlouva 
s restaurátorem René Seifriedem 

 Schválení programu obnovy venkova na rok 2015-2019 

Zastupitelstvo obce schválilo na VZ dne 29.12.2014 

Schválení jednacího řádu obce. 

Schválení organizačního řádu obce. 

Schválení směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole. 

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013. 

Plán činností kontrolní komise pro rok 2015-01-28. 

Schválení hospodářského výsledku neziskových organizací. 

Smlouva na dopravní obslužnost Olomouckého kraje od 
1.1.2015. 

Zastupitelstvo obce schválilo na VZ dne 18.2.2015 

Slouva o koupi pozemku v k.ú. Nemile p.č. 15/1 a p.č. 12/3. - 
Jedná se o odkup pozemku v Oboře, po kterém povede kanali-
zace a bude sloužit jako cesta 

Smlouva o prodeji části pozemku 15/8 v k.ú. Nemile.—Jedná 
se o prodej části pozemku v oboře, který bude sloužit k výstav-
bě rodinného domu 

Smlouva o pronájmu pozemků : v k.ú. Nemile p.č. 186/35, 
v k.ú. Filipov p.č. 451/25, p.č. 451/28  v k.ú. Lupěné p.č. 225/1, 
p.č. 225/6, p.č. 225/9, p.č. 225/10, p.č. 474, p.č. 308/1, p.č. 
366/1, p.č. 366/2, p.č. 480/1.—pronájem pozemků k ospoda-
ření. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1020C14/63 a č. 168N14/63. 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu IE-12-
8003888/10 Lupěné – rekonstrukce NNv. 

Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IP -12-8016568/VB1 Lupě-
né – p.č. 10, Janků, přípojka NNv. 

Knihovní řád obce Nemile 

 Udělení plné moci v zastupování obce starostovi Petru 
Šimkovy na valných hromadách společnosti Vodohospodářská 
zařízení. 

 Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace - 
VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI NEMILE A LUPĚNÉ
– ZMĚNA Č. 1 pod číslem zhotovitele 02/2015-SOD. 

 Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace - 
ODBOČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI NEMILE A LUPĚNÉ - 
pod číslem zhotovitele 03/2015-SOD. 

 Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
„VODOVOD LUPĚNÉ – ZMĚNA Č. 1“ - pod číslem zhotovitele 
03/2015-SOD. 

Zastupitelsvo obce schválilo na VZ dne 16.3.2015 

Smlouvu o poskytnutí dotace 

Veřejnoprávní smlouvu 

Partnerskou smlouvu 

Obecně závažnou vyhlášku 

Zastupitelstvo bere na vědomí ččk 



 

 

Začátkem března probíhala mezi občany anketa 
ohledně třídění bioodpadů.  Celková účast 49,2 % 

Zde jsou výsledky  

domácí kompostéry 66,13 % 
biopopelnice 15,82 % 
kontejnery 12,34 % 
obecní kompostárna 5,69 % 

Odpovědi na dotazy ohledně bioodpadů: 

,, Musím domácí kompostér odebrat, když mám vytvořený 
svůj na zahradě ? ´´ Ne, pokud bioodpad nemícháte 
s komunálním odpadem, nebo neděláte skládku, tak je vše 
v pořádku. 

,,Kam s větvemi?´´ Co se týče větví, momentálně hledáme 
místo, kde by se mohly svážet, poté by jsme se postarali 
o jejich likvidaci. Doufáme, že do podzimu, než začne vegetač-
ní klid a lidé budou prořezávat, bude takové místo nalezeno. 

,,Máme nárok na dva kompostéry, , když jsme dvě bytové 
jednotky?´´ Kompostéry i popelnice budou propůjčeny 
v počtu potřeby občanů. Tzn., že pokud má někdo velkou za-
hradu a jeden kompostér by mu nestačil, dáme mu k dispozici 
druhý. 

„Každý má kompost na zahradě, tak proč platit za odvoz ?´´ 
Ne každý má kompost. Najdou se domácnosti, které kom-
postéry nechtějí a to především z estetického hlediska a radši 
by volili volbu svozu. 

,,Jaký má kompostér objem?´´  900 l 

 ,,Co vše je míněno jako bioodpad?´´ Je to odpad, který je 
organický. Patří sem: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleni-
ny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní 
štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce 
atd. Nepatří sem: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých 

Důležitá data 

Svoz komunálního odpadu v obci Nemile 

10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 3.6., 16.6., 30.6., 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 

17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 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: 

25.3.2015, 29.4.2015, 27.5.2015, 24.6.2015, 29.7.2015, 
26.8.2015, 30.9.2015, 28.10.2015, 25.11.2015, 30.12.2015 

Společenské akce, které v obci proběhnou: 

18.4. Jarní veselice v KD 

30.4. Pálení čarodějnic na hřišti, pořádá ČČK 

30.4. Stavění májky 

18.7. Pivní slavnosti 

15.8. Vepřové hody 

Vytíženost kulturního domu:  
Týdenní vytížení tělocvičny: 
PO: 18:00—20:00 

ÚT: 13:00—15:00, 17:30—19:00 
ST: 18:30—20:00 
ČT: 8:00—12:00, 17:00—19:30 
PA:  

SO: 
NE: 10:00—11:30, 18:30—20:00 
 

Zamluvené prostory: 
Peklo: 13.6.2015 
Sál:   14.3., 21.3., 18.4., 9.5., 6.6., 4.7., 18.7., 24.7.,  
 15.8., 22.8., 5.9.2015. 

Co do něj patří: zeleninové a ovocné odpady tráva a zelené listí 
(zelenou hmotu je dobré prosypávat mletým hašeným vápnem, 
aby se předešlo nepříjemnému zápachu při jejím kysání) uvadlé 
květiny vaječné skořápky, papírové obaly a ubrousky,kávové 
a čajové zbytky trus drobných zvířat v malém množství i dřevitá 
vlna, třísky, piliny apod.  
 
Co do něj nepatří: kosti a zbytky masa pecky, slupky z tropické-
ho ovoce, větve z tújí listí z ořešáků popel z uhlí, plevel,rostliny 
napadené chorobami plasty, sklo, kov, barvy a ředidla časopisy 
kočičí, psí a lidské výkaly, pleny. 

 
Co do kompostu můžeme dávat a co ne?  



 

 

Den mikroregionu 

Dne 30.5.2015 se ve Štítech uskuteční Den mikroregionu Zábřežsko. 
Během něj organizátoři pořádají plno sportovních a doplňkových 
soutěží. Obec Nemile má možnost poslat na den mikroregionu své 
zástupce z těchto disciplín: 

 Kopaná, tenis, stolní tenis, gastronomická soutěž o nejlepší 
koláč, fotografická soutěž o nejzdařilejší projekt naší obce 

 Součástí akce bude i místní jarmark. Zájemci se mohou hlásit 
u členů kulturní komise, nebo na mailu pert.simek@nemile.cz 

Sportovní sloupek: 

Dne 24. ledna  se uskutečnil v kulturním domě 2 ročník 
PING-PONG Cupu pořádaný spolkem NeLupP. Zúčastnilo se celkem 
15 hráčů a stupně vítězů obsadili tito sportovci : 1. Karel Jarmar 
(Hoštejn), 2. Karel Albrecht (Lupěné), 3. Zdeněk Jarmar (Hněvkov). 

Od března každou neděli od 10:00 se na místním hřišti 
schází nadšenci sportu a trénují kolektivní hru lakros. Tímto by-
chom chtěli mezi nás srdečně pozvat všechny, kdo se chtějí hýbat 
na čerstvém vzduchu a vyzkoušet si i trochu netradiční sport. 

V nejbližších dnech by mělo dojít k přelajnování badmin-
tonového hřiště v tělocvičně kulturního domu. 

Prodej dřevin  
Firma JUKKA bude prodávat v pon-
dělí 23.března 2015 v době od 
12:15 do 12:45 hod u Jednoty v 
obci Nemile následující stromky k 
jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, 
meruňky, nektarinky, broskve, 
odolné švestky vhodné na pálení, 
ryngle, blumy, třešně, višně, třeš-
ňovišně, oskeruše, keřové a strom-
kové rezistentní angrešty a rybízy, 
lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, 
kanadské a čukotské borůvky, rů-
že, rododendrony, azalky, převislé 
vrby, okrasné trávy, sazenice ja-
hod a jiné. 



 

 

Kulturní sloupek 

Ohlédnutí: 

 V sobotu 21.2.2015 proběhl „První obecní ples“ 
pořádaný kulturní komisí. Nádherně vyzdobený sál kul-
turního domu poskytl příjemné zázemí téměř 130 ná-
vštěvníkům z Nemile a okolí. Hned u vstupu příchozí pře-
kvapil připravený fotokoutek, díky kterému si každý mohl 
nechat udělat nejednu krásnou památku na tento večer. 
Po zahajovacím projevu starosty obce následovalo vy-
stoupení mažoretek ze Zábřeha vedených paní Hrdino-
vou, které sklidilo velký úspěch. Organizátorům se také 
podařilo zajistit bohatou soutěž o ceny. Každý, kdo si za-
koupil obálku s losy, mohl tajně doufat ve výhru jedné ze 
120 lákavých přímých výher. Největší napětí ovšem na-
stalo o půlnoci, kdy se začaly losovat hlavní ceny. Přede-
vším LED  televize Hyundai, kterou daroval pan Luděk 
Tempír, nezanechala jediného návštěvníka v klidu. Celý 
večer skvěle hráli a zpívali členové hudební skupiny CAN-
TUS ze Šumperka. V nabídce nechyběly české pokrmy i 
menší chuťovky. Převážně alkoholické nápoje tekly prou-
dem. Koho tedy znavil tanec, mohl si pochutnat na vyni-
kajících výpečcích se zelím z kuchyně paní Smékalové, na 
tradičním guláši dodaném panem Vejnarem z kuchyně 
restaurace Beseda Postřelmov, nebo na zákuscích od pa-
ní Šimkové. Lidé se bavili až do brzkých ranních hodin. 
Ples byl, dle ohlasu, výborný a vydařený. Všichni odchá-
zeli spokojení, najedení a vytancovaní, s dary i krásnou 
fotopamátkou. Tímto ještě jednou mnohokrát děkujeme 
všem sponzorům a všem, kteří pomáhali s přípravou a 
organizací této vydařené akce. 

Všichni  spokojení  návštěvníci  (nebo ti, kteří se plesu 
nemohli zúčastnit) se mohou těšit na další společenskou 
akci – Jarní veselici, tentokrát pořádanou občanským 
sdružením NeLupP, dne 18.4.2015, opět v kulturním do-
mě v Nemili. 

Sdružení NELUPP děkuje všem občanům, kteří se zú-
častnili zabíjačky, konané dne 31.1.2015. Věříme, že spo-
kojenost byla nejen na naší straně a doufáme ve stejný 
úspěch i v příštích letech. 

V sobotu 7. února uspořádalo sdružení ČČK 
v kulturním domě Dětský maškarní den.  Karneval probě-
hl úspěšně, účast byla hojná. Zastupitelstvo obce by chtě-
lo poděkovat za organizaci a úsilí vynaložené pro potěše-
ní místních dětí a jejich rodičů. 

 

Plánujeme: 

Kulturní komise organizuje zájezd na muzikál do vy-
braného města (Brno, Praha). Dané představení bude 
vybráno aktuálně, nyní pouze zjišťujeme, zda by byl z řad 
občanů zájem. Ceny vstupenek se pohybují mezi 300 – 
700,-Kč. Návštěva divadla není podmínkou, je možné na-
vštívit památky, muzea či dokonce nákupní centra, vše 
dle libosti. Část jízdného bude hrazena z výtěžku obecní-
ho plesu a případných sponzorských darů. Tímto vyzývá-
me i sponzory, kteří by se chtěli podílet na pořádání této 
akce. Prosíme případné zájemce, aby nás kontaktovali na 
mailu petr.simek@nemile.cz, nebo na telefonním čísle 
604 550 313. 

  

 ČČK Nemile  zve všechny malé i velké, mladé i starší na 
„Pálení čarodějnic“  dne 30. dubna 2015 v 17:00  na hřišti u 
kulturního domu v Nemili. Bohatý program a občerstvení zajiš-
těno.  

 

 

Vzdělávání na venkově:             
 Vážení občané, naše obec má možnost zapojit se do projektu Vzdělávání na venkově, spolufinancovaného 
Evropskou unií. Nabízí nám celkem 5 oblastí vzdělávání. Obsahy seminářů jsou orientační, dají se přizpůsobit dle 
požadavku zájemců. Největší zájem mezi účastníky projektu bývá v oblasti finanční a spotřebitelské gramotnosti a v 
problematice počítačových dovedností. Veškeré aktivity jsou pro občany zcela zdarma. Seminářů se mohou zúčast-
nit všichni do 64 let, kteří mohou být zaměstnáni (tedy ekonomicky aktivní), včetně žen na MD a nezaměstnaných. 
Prosíme případné zájemce, aby nás kontaktovali co nejdříve přímo na obecním úřadě, na mailu     
petr.simek@nemile.cz, nebo na telefonním čísle 604550313.        
 Občané se také mohou vzdělat v sociálním poradenství, které nabízí Městský úřad Zábřeh. Do 20.3.2015 se 
můžete na obecním úřadě přihlásit, pokud se budete chtít zúčastnit přednášky, která proběhne 13.4.2015 v zaseda-
cí místnosti OÚ Nemile od 12:15 do 13:00. 



 

 

Zpráva z naší knihovny 

 Vážení občané, obecní knihovna je jednou z výhod, kterou obec nabízí, a tím zpestřuje život v obci. Při dnešních cenách 
knih jsou služby knihoven vítaným řešením, jak knihu získat a číst svůj oblíbený žánr.      
 Na úvod několik číselných informací: Jsme knihovna malá, leč dobře vybavená ! V současné době disponujeme 1,749 
svazky, v roce 2014 bylo zakoupeno 34 nových knih z dotací obce Nemile a knihovní fond je také obměňován a doplňován 
svazky nakoupenými z dotací OL kraje - tzv. výměnného fondu. Tento fond koluje mezi obecními knihovnami zábřežského re-
gionu a v r.2014 měla naše knihovna k dispozici 250 těchto svazků. Za rok 2014 bylo registrováno v naší organizaci 26 čtenářů, v 
průběhu roku nás navštívilo 277 občanů, kteří si zapůjčili 1.334 knih a časopisů. Jménem obecní knihovny Nemile bych Vás 
touto cestou ráda oslovila, nabídla služby naší knihovny a pozvala Vás na návštěvu! Co můžeme nabídnout? Knihy pro děti 
předškolního i školního věku, jako jsou říkanky, hádanky, básničky, pohádky, knihy pro začínající čtenáře, pro kluky knihy do-
brodružné, pro děvčata dívčí romány, fantasy, záhady, detektivní příběhy, knihy naučné, poučné a rozšiřující všeobecný roz-
hled. Pro dospělé čtenáře nabízíme beletrii klasickou i současně moderní - detektivní ,válečné, romantické, fantasy I špionážní 
romány. V nabídce naučných knih jsou encyklopedie, příroda, zahradničení, kutilství, vaření, slovníky, cstopisy, historie česká i 
světová, citáty, moudra, mapy. I pro motoristy a maminky se něco najde. Nabízíme také periodika (časopisy) - Receptář, Cha-
lupář. Bydlení, Flóra, Maminka, 100+1, Zvířata, Lidé a země aj. Jsem přesvědčena, že je z čeho vybírat. V případě zájmu o něk-
terý titul, který nelze v naší knihovně najít, můžete také využít tzv. mimoknihovní výpůjční službu a knihu objednat v jiné kni-
hovně. Je Vám také k dispozici Internet pro veřejnost nebo vyhledávání oblíbených knih v katalogu městské knihovny Zábřeh.  

Co nás čeká?                
 Měsíc březen je tradičně měsícem čtenářů. Pro děti ze ZŠ Nemile zaměstnanci knihovny Zábřeh připravili v naší nemilské 
knihovně 20.března akci - slavnostní pasování na čtenáře. Kromě jiných drobných dárků obdrží prvňáčci také Čtenářský pas a 
průkazku do knihovny s roční registrací zdarma. Velmi se těšíme na spolupráci s místní základní školou a věříme, že se s dětmi 
budeme pravidelně potkávat na besedách v naší obecní knihovně. Rádi dětem nabídneme variantu, jak trávit smysluplně čas s 
knihou, která může být "nejlepším přítelem člověka." 

Kdy nás můžete navštívit? Každé pondělí od 16 do 19 hodin. 

Jaký je členský poplatek? Na rok platí dospělí 20,-Kč, děti a důchodci 10,-Kč. 

Jaká je výpůjční lhůta? Na přečtení knih a časopisů máte 1 - 3 měsíce, v případě potřeby je možné výpůjční dobu prodloužit. 
                 
 Všichni občané jsou v naší knihovně srdečně vítáni!    Mgr. Romana Veselá 
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