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NEMILSKÝ ZPRAVODAJ 

VYDÁVÁ OBEC NEMLE  ZDARMA    LEDEN 2016 E 21928/2  

1. týden - Obec přijala do místní knihovny 

novou knihovnici, ta knihovnu převzala po 

paní Schwabové, která zde pro naše čtenáře 

byla po dlouhá léta. 

2. týden - Uzavření partnerské smlouvy 

s MAS Horní Pomoraví. 

8. týden - Obec Nemile pořádala obecní ples, 

který měl velký ohlas a místenky na tuto 

událost jsme rozprodali během dvou dnů. 

Proběhlo 1. zasedání zastupitelstva obce Ne-

mile v roce 2015. Koupili jsme cestu 

v oboře. Vyšel nový knihovní řád obce Ne-

mile.  

11. týden - Vyvěsili jsme Tibetskou vlajku 

k šestapadesátému výročí Tibetského povstá-

ní proti čínské okupaci. Začaly práce na pro-

jektové dokumentaci pro výstavbu kanalizač-

ních odboček. 

12. týden - V knihovně jsme uspořádali pa-

sování prvňáčků do místní knihovny. Proběh-

lo 2. zasedání zastupitelstva obce Nemile. 

14. týden - V platnost vešla vyhláška 

č.1/2015 o stanovení systému sběru, přepra-

vy a třídění komunálních odpadů.  

15. týden - S příchodem 4 zaměstnanců jsme 

odstartovali jarní údržbu obce. Získali jsme 

40 000 Kč na opravu sousoší Nejsvětější tro-

jice v Lupěném. 

17. týden - V obci Nemile proběhl svoz ob-

jemového a nebezpečného odpadu. Odvezli 

jsme 3,6 tun nebezpečného a 7,8 tun objemo-

vého odpadu. SDH Nemile provedlo sběr sta-

rého železa. Proběhlo 3. zasedání zastupitel-

stva obce Nemile.  

18. týden - Na hřišti v Nemili při příležitosti 

čarodějnického sabatu mládenci z obce vzty-

čili májku a po celou noc ji bedlivě hlídali.  

19. týden - Na škole v Lupěném jsme necha-

li vyměnit okna a započali tak rekonstrukci 

celé budovy. Obec Nemile přijala nového 

pracovníka na údržbu obce. 

20. týden – S pomocí SDH Nemile jsme na-

čerpali vodní nádrž na hřbitově v Lupěném.  

21. týden – Oprava boudy vodovodu na hřbi-

tově v Nemili. Obec Nemile a ČČK uspořá-

dali sousedské posezení při příležitosti dne 

matek. 

22. týden - Započaly práce na rekonstrukci 

sousoší Nejsvětější trojice v Lupěném. 30.5. 

se Nemile zúčastnila dne mikroregionu ve 

Štítech, naši obec reprezentovali především 

fotbalisté, kteří vybojovali 3. místo. 

23. týden – Proběhly  terénní úpravy 

v kopanici v Lupěném, z důvodu vytvoření 

koryta při přívalových deštích a zamezení 

vyplavování soukromých objektů. 

26. týden - Základní škola Nemile provedla 

svoz papíru. Proběhlo 4. zasedání zastupitel-

stva obce Nemile. Uzavřena spolupráce se 

společností Elektrowin o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení . 

27. týden - Vyšlo 2. číslo zpravodaje. Do-

končili jsme rekonstrukci školy v Lupěném. 

28. týden - Proběhla oprava sousoší Nejsvě-

tější trojice v Lupěném. Zahradní boudu jsme 

přebudovali na sklad obecních strojů. 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015  
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29. týden - Uspořádali jsme pivní slavnosti, 

kde jsme točili 12 druhů piv a přišlo téměř 

600 návštěvníků. 

30. týden - Proběhlo 5. zasedání zastupitel-

stva obce Nemile. Smlouva se společností 

Grant § Project za účelem administrace vý-

stavby kanalizace, vodovodu a ČOV. Jednot-

ka SDH pomáhala se složkami IZS při pátrá-

ní po pohřešované osobě kolem přehrady Ne-

milka.  

35. týden - Obec Nemile se zaregistrovala do 

regionální ligy stolního tenisu. Na hřbitov 

v Nemili jsme nainstalovali kamerový sys-

tém. 

36. týden - Nemile hostila Velkou cenu 

hasičského sportu o pohár starosty obce Ne-

mile. Proběhlo vítání občánků, kterého se zú-

častnilo 6 dětí. 

37. týden - Obec Nemile na tvrzi zahajovala 

dny Evropského dědictví Zábřežska. Obec 

Nemile získala bezúplatným převodem od 

HZS rotační sirénu, která bude sloužit 

k včasnému varování obyvatelstva před kata-

strofou.  

38. týden - Senioři obce Nemile se zúčastnili 

zájezdu a navštívili Lipník.n.B a hrad Helfš-

týn. 

39. týden - Proběhlo 6. zasedání zastupitel-

stva obce Nemile. Konal se nohejbalový tur-

naj obce Nemile. Byla schválena žádost o 

dotaci na výstavbu vodovodu v Lupěném. 

40. týden - Proběhl hodový fotbal kde vyhrá-

li ženatí nad svobodnými 5:2. V platnost vy-

šly vyhlášky č.2/2015 o ochraně nočního kli-

du a regulaci hlučných činností a vyhláška 

č.3/2015 k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku na veřejných prostran-

stvích, kterými se reguluje užívání pyrotech-

niky. Byl vydán provozní řád tělocvičny 

a nový ceník za pronájem hrobových míst.  

41. týden - Obec se stala členem svazu míst-

ních samospráv. 

42. týden – Obec Nemile uspořádala pro ob-

čany taneční a bylo připraveno 8 lekcí. Pro-

běhl dílčí audit Olomouckého kraje. 

43. týden – Nechali jsme natřít zastávky. 

Obec navázala spolupráci se společností 

ECObat. 

44. týden – V obci jsme umístili cedule o zá-

kazu podomního prodeje. Instalovali jsme 

spínač osvětlení na hřbitově v Nemili a pro-

dloužili svícení do 22:00 hod. 

45. týden - Proběhl svoz objemového  a ne-

bezpečného odpadu. Bylo odvezeno 2,24 tun 

nebezpečného a 1,06 tun objemového odpa-

du. 

46. týden - Proběhlo 7. zasedání zastupitel-

stva obce Nemile. Začal platit domovní řád 

v obecních bytech. Obec Nemile získala dva 

kontejnery na bioodpad. V obci Nemile vzni-

kl TJ Sokol. SDH provedl sběr železa. Obec 

Nemile vstoupila do spolku Odpadů Olo-

mouckého kraje. 

48. týden – Konalo se slavnostní rozsvěcení 

stromku v Nemili.  

49. týden – V platnost vyšla vyhláška 

č.4/2015 o místním poplatku za provoz systé-

mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpa-

dů. Začalo platit nařízení obce Nemile č.1, 

kterým se vydává tržní řád. Proběhl zájezd 

s ČČK na čínský cirkus. 

50. týden – Byla podána žádost o dotaci na 

kanalizaci a ČOV u ministerstva životního 

prostředí. 

52. týden – Proběhlo 8. zasedání zastupitel-

stva obce Nemile. 
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ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU NEMILE 

Odpadové hospodářství 

 Vzhledem k čím dál větším nákladům na likvidaci odpadů začala Obec Nemile 

v loňském roce klást důraz na problematiku nakládání s odpady. Využitelný odpad jako jsou 

plasty, papír, kov, bioodpad, nebo sklo se dále zužitkují, proto není potřeba jejich drahá 

likvidace. Naopak komunální odpad z popelnic končí na skládce, což je velmi nákladné. 

 V posledním roce (od 1.12.2014 do 30.11.2015) byly náklady na svoz a likvidaci ko-

munálního odpadu 258 564 Kč. To je 380 Kč na jednoho obyvatele (+ majitelé domů, které 

nejsou trvale obydleny). Celkové náklady odpadového hospodářství činily v letošním roce 

346 579 Kč (pronájem kontejnerů, nákup pytlů, nebezpečný, objemový, hřbitovní odpad, 

bioodpad atd.). Náklady na likvidaci odpadů dále porostou a v roce 2024 dojde k zákazu  

skládkování a tím i k výraznému zdražení, jelikož se odpad bude vozit do spalovny. Jedi-

ným řešením snížení růstu nákladů je soustředit se na předcházení vzniku a třízení odpadů. 

Souhrnně řečeno, pokud nechceme platit více za popelnice, musíme se snažit dávat do po-

pelnic jen to, co tam patří.  

Rok 2015 

  V loňském roce obec usilovala ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví o dotaci na do-

mácí kompostéry, která však byla na poslední chvíli zrušena a kompostéry jsme nemohli 

pořídit. Podařilo se nám získat ve spolupráci se svazkem Mikroregionu Zábřežsko 2 kontej-

nery na bioodpad, kde se naše obec podílela na nákladech deseti procenty (11 000 Kč). Dále 

jsme se dohodli se Spolkem dobrovolných hasičů Nemile na sběru kovového odpadu 

2x ročně, aby kovy co nejméně končily v popelnicích. V neposlední řadě se obec společně 

se Základní školou aktivně zapojuje do propagace a informovanosti nakládání s odpady.  

Rok 2016 

V letošním roce se obec chystá na výměnu kontejnerů (nádob) na tříděný odpad a to 

za podpory společnosti EKO-KOM. Také budeme znovu usilovat o získání domácích kom-

postérů pro občany, předpokládá se, že by mohl vyjít dotační titul koncem roku. Dále při-

pravujeme zbudování obecní kompostárny, která by sloužila především jako úložiště větví 

a trávy. V současné době dokončujeme získání pozemku, kde bychom chtěli tento projekt 

realizovat. 

Jelikož se v loňském roce dařilo udržet náklady na likvidaci komunálních odpadů 

a nerostly jak tomu bylo v posledních letech, zastupitelstvo obce se rozhodlo v roce 2016 

nenavyšovat poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu. 
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Vodní hospodářství 

 Hlavním tématem tohoto odvětví je vybudování kanalizace a čističky odpadních vod 

v obci. Momentálně je výstavba v rukou administrátorů projektu, kteří žádají ministerstvo 

životního prostředí o dotaci z Evropských fondů. Pokud bude žádost schválena, započne 

obec výběrové řízení na zhotovitele kanalizace a její následnou realizaci. Předpokládáme, 

že by výstavba mohla začít na podzim roku 2016. 

 Výstavba vodovodu v Lupěném je již na Ministerstvu zemědělství schválena a nyní 

čekáme na schválení projektu kanalizace. Poté proběhne výběrové řízení pro oba projekty 

najednou, aby je prováděla pouze jedna firma.  

 Zastupitelé obce plánují v letošním roce uspořádat minimálně dva semináře týkající 

se výstavby kanalizace a připravit tím občany na výstavbu a problémy s ní spojené. 

Energetické hospodářství 

 V současné době je největší problém v obci zastaralé veřejné osvětlení, které je velmi 

poruchové a má vysoké provozní náklady. V posledních třech letech vystoupaly náklady 

na opravy a provoz na 188 337 Kč a spotřeba energie činila přibližně 80 000 Kč ročně. 

Je zapotřebí zhotovit pasport veřejného osvětlení a na jeho základě sestavit jeho revitaliza-

ci. Tato akce bude bohužel opět velmi nákladná a proto ji plánujeme v horizontu tří až pěti 

let, poté, co se stabilizuje rozpočet po výstavbě kanalizace. 

Infrastruktura obce 

Rok 2015 

 V loňském roce jsme usilovali o odkoupení podílů ,,korétek“ které máme v plánu 

opravit, a to zejména v jejich okolí. Doufejme, že v letošním roce zbývající tři podíly od-

koupíme a budeme moci naše plány realizovat. Také se chystáme oslovit občany ohledně 

jejich představ a vizualizaci tohoto místa. Pokud by měl někdo nějaký podnět či nápad, 

jak by toto místo mělo vypadat, ať se obrátí na některého ze zastupitelů. 

 Na hřišti došlo k přestavbě zděné boudy na sklad zahradního a údržbového vybavení. 

 Z hlediska bezpečnosti jsme nainstalovali cedule se zákazem domovního prodeje, by-

la bezplatně získána výstražná siréna pro varování obyvatelstva a svolávání jednotky 

SDH, která by měla být v letošním roce nainstalována na hasičskou budovu v Nemili.  

 Jednou z největších investic byla rekonstrukce bývalé školy v Lupěném. Došlo k vý-

měně veškeré krytiny, oken a také k celkovému zateplení objektu. Rekonstrukce dosáhla 

celkových výdajů téměř 1,8 mil. Kč. Z dotací nám bylo na tuto akci poskytnuto cca 700 

tis. Kč. Dále došlo k úpravám kolem této budovy (obrubníky, vsak dešťové vody, plocha 

pro veřejný telefon), které byly zhotoveny svépomocí.       
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Rok 2016 

  V letošním roce se uskuteční oprava stropu tělocvičny, kterou napadl Tesařík obecný a 

strop je téměř v havarijním stavu. Také plánujeme opravu a zateplení obecního úřadu a tělo-

cvičny, pokud na to získáme prostředky z dotací.  

 Za Lupěným by od letošního roku měly Lesy ČR začít s výstavbou přehrázky, která 

bude bránit v průchodu naplavenin do obce.  

 Dalšími plánovanými výstavbami jsou již zmíněná kompostárna, kanalizace, ČOV, vo-

dovod, také plánujeme rekonstrukci zastávek a budou provedeny drobné úpravy kolem kap-

ličky v Lupěném. 

 V letošním roce také započne změna územního plánu obce Nemile. 

Sportovně - kulturní dění 

Rok 2015 

 Na hřbitově v Lupěném jsme nechali zrekonstruovat sousoší Nejsvětější trojice, kdy 

byl tento objekt zrestaurován do původní podoby a téměř šedesáti procenty se finančně po-

dílel Olomoucký kraj. 

  Od loňského roku je v tělocvičně nainstalován čipový zámek, pro usnadnění vstu-

pu zájemcům, kteří chtějí využívat kulturní dům. 

Rok 2016 

V letošním roce se chystáme k opravě rozhlasu, se kterým jsou neustálé problémy. 

Pro lepší informovanost občanů také připravujeme zprovoznění SMS brány, díky níž by hlá-

šení bylo posíláno prostřednictvím sms přímo na telefony občanů. 

Ohňostroje 

 Chceme upozornit občany, že v obci platí vyhláška, která reguluje užívání zábavní py-

rotechniky. Jedna ze zásadních podmínek pro použití ohňostroje, je dát na vědomí datum 

a čas plánované akce, abychom mohli reagovat a dát na vědomí občanům, že k ohňostroji 

dojde. Při neohlášení dochází k rušení domácích zvířat a problémům s tím spojených. Buď-

te prosím ohleduplní. 

Volby do zastupitelstev krajů 

 V říjnu letošního roku proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Chceme poprosit obča-

ny, aby k těmto volbám nebyli lhostejní a podpořili lidi, které zajímá náš region. Bohužel 

v současné době naše obec nemá na kraji moc zastání, a proto potřebujeme zástupce, které 

naše okolí zajímá. 

OÚ NEMILE DÁVÁ NA VĚDOMÍ 



 

6 

   Zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne: 

9.112015 

- Nařízení obce, kterým se vydává tržní řád 

- Vstoupení do spolku ,,Odpady Olomoucké-

ho kraje, z.s.“ a přijetí jeho stanov. 

- Směnná smlouva č. OUST30/15 na výměnu 

pozemků v oboře. 

- Smlouva o výpůjčce mezi svazkem obcí 

Mikroregionu Zábřežsko a obcí Nemile na 

2 ks velkoobjemových kontejnerů na biolo-

gicky rozložitelný odpad. 

- Obecně závazná vyhláška obce Nemile 

o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů. 

- Domovní řád obce Nemile. 

- Smlouva o bezúplatném převodu majetku 

s Hasičským záchranným sborem Olo-

mouckého kraje na převod elektronické siré-

ny DS 977 a Přijímač sirénový DSE P2. 

Zastupitelstvo obce Nemile vzalo na vědomí: 

Rozpočtová změna č.8 

Rozpočtová změna č.9 

Rozpočtová změna č.10 

21.12.2015 

- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein-

vestiční dotace s Charitou Zábřeh ve výši 

20 000 Kč na sociální pomoc svým obča-

nům. 

- Převod 800 000 Kč z běžného účtu na spo-

řící. 

- Dohodu o využití systému sběru, třídění, 

využívání a zneškodňování komunálního od-

padu s místní firmou. 

- Dohodu o využití systému sběru, třídění, 

využívání a zneškodňování komunálního od-

padu s místní firmou. 

- Dohodu o využití systému sběru, třídění, 

využívání a zneškodňování komunálního od-

padu s místní firmou. 

- Rozpočet obce Nemile pro rok 2016. 

- Rozpočet sociálního fondu obce Nemile pro 

rok 2016. 

- Dohodu o využití systému sběru, třídění, 

využívání a zneškodňování komunálního od-

padu s místní firmou. 

- Rozpočtovou změnu č. 14 

Zastupitelstvo obce Nemile vzalo na vědomí: 

Rozpočtová změna č.11 

Rozpočtová změna č.12 

Rozpočtová změna č.13 

1.2.2016 

- Smlouva o dílo na zhotovení projektové do-

kumentace pro provádění stavby „vodovod 

Lupěné“. 

- Smlouva o dílo na zhotovení projektové do-

kumentace pro provádění stavby „výstavba 

splaškové kanalizace v obci nemile a Lupě-

né“. 

- Nájemní smlouva na pronájem části pozem-

ku 61/1 v k.ú. Lupěné. 

- Jmenování obecního kronikáře p. Marii 

Vepřkovou. 

- Smlouva o dílo na údržbu programového 

vybavení evidence nemovitého majetku. 

- Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olo-

mouckého kraje na restaurování kamenného 

kříže na hřbitově v Nemili. 

- Žádost o poskytnutí dotace ze Státního ze-

mědělského investičního fondu na opravu 

místního hřbitova v Nemili. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

Uzavření pojištění staveb pro případ živel-

ných a dalších sjednaných pojistných nebez-

pečí, živelné pojištění movitých věcí, pojiště-

ní movitých věcí pro případ krádeže a loupe-

že, pojištění odpovědnosti podnikatele 

a právnických osob. 



 

7 

 DĚJINY OBCÍ NEMILE A FILIPOVA    (část 1.) 

  Usnesením obecního výboru v Nemili ze dne 19. října 1924 bylo vydáno nařízení, 

aby byla vedena Pamětní kniha pro Nemili a Filipov. Bylo ujednáno, že obě obce povedou 

knihu společnou, protože mají téměř společnou minulost, polohu, souvisí většina dat a zá-

jmů, přírodních jevů i celkový denní život v obou obcích je téměř společný. Prvním zapiso-

vatelem Pamětní knihy byl řídící učitel na dvoutřídní škole v Nemili pan Josef Žváček, kte-

rý se narodil v Krumpachu v roce 1872 a v Nemili působil jako učitel od roku 1909. Pan 

Žváček psal knihu do roku 1926. Protože se nedohodl s v té době ustanovenou letopiseckou 

komisí na některých zápisech, které vyvolaly protichůdné mínění některých občanů, přestal 

do knihy zapisovat. Teprve nový kronikář pan František Hampl, zedník z Nemile, narozený 

1904, jmenovaný obcemi Nemile a Filipov v roce 1934, doplnil zápisy za chybějící roky 

a provedl několik oprav v zápisech.     

 Zajímavý je zápis v knize pana Josefa Žváčka z roku 1926, kdy popisuje dnešní dům 

Doleželových-tvrz. Píše, že na starší původ domu, na zámožnější a vznešené původní maji-

tele, ukazují neobyčejně silné zdi a síň velkých rozměrů. Ta je zdobena románským klenu-

tím, jehož hrany, křižování oblouků a mezery mezi oblouky jsou zdobeny polovypuklinami, 

které jsou nyní vápnem zalíčeny, s kamennými kruhy, rovněž zdobenými polovypuklinami. 

U domu byly postaveny veliké stáje a dřevěné stodoly. Kolem domu byla veliká ovocná za-

hrada o výměře 10 měřic (1 měřice = 1 918 m²). Do stavení vedl vodovod z Martinovy stud-

ny, dnes studánky za vesnicí, napříč přes cestu "Příhon" dolečkem vzhůru. Starší občané Fi-

lipova prý na svých polích občas vykopali zbytky dřevěného vodovodního potrubí. 

 Pan Žváček v zápisech v Pamětní knize píše, že v roce 1793 k panství Zábřeh patřila 

obec Nemile, která leží na západ od Zábřeha, s 23 domy, 172 dušemi, s dvorcem, která má 

120 jochů (1 J = 5754 m²) špatnější orné půdy a má asi 80 jochů luk. K roku 1835 píše, že 

Nemile má 40 domů, 285 obyvatelů (134 mužů a 151 žen), má jednu školu a je přifařena do 

Zábřeha. Filipov má 25 domků, 161 duší (67 mužských a 94 ženských), přifařen je do Zá-

břeha. V Nemili a Filipově se mluví česky. Roku 1910 měla Nemile 53 domů, 356 obyvatel 

(348 Čechů a 8 Němců). Filipov měl 28 domů, 38 rodin, 186 obyvatel (85 mužů a 101 žen), 

Čechů 183 a 3 Němce. V poznámce je, že 3 ženy byly hluchoněmé, 1 žena slepá, 1 žena ne-

uměla číst ani psát, 2 muži a 2 ženy neuměli psát. Zvířata: 1 kůň, 56 krav, 16 kozí, 1 vepř, 

10 včelstev, 317 slepic a 8 husí. Při sčítání lidu v roce 1921 měla Nemile 348 obyvatel (347 

Čechů a 1 Němce), 88 domů, dle vyznání bylo 343 osob vyznání římskokatolického, 1 čes-

koslovenského, 3 bez vyznání a 1 svobodně reformovaná. Na Filipově žilo 159 obyvatel v 

37 domech, 148 vyznání římskokatolického, 2 československého a 9 bez vyznání. Všichni 

obyvatelé Filipova byli Češi. 

Ve svých zápisech pan řídící učitel Josef Žváček v textu uvádí zdroje, odkud čerpal infor-

mace. Bylo to především z díla německého kronikáře Zábřeha Leopolda Falze, historika, 

středoškolského učitele a spisovatele Řehoře Wolného a historiografa, topografa a genealo-

ga Františka Josefa Schwoye).            Z jeho zápisů zpracovala Marie Vepřková. 
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KULTURNÍ SLOUPEK 

Co nás čeká a nemine, aneb data, která si určitě zapamatujte: 

14.2. Valentýnská zabíjačka 

20.2. Obecní ples 

12.3. Turnaj ve stolním tenise 

19.3. Josefovská veselice 

9.4. Dětský maškarní karneval 

21.4. Z pradědu až na kraj Hané (p. Kobza) 

30.4. Stavění Máje, Čarodějnický sabat 

4.6. Dětský den 

16.7. Pivní slavnosti 

13.8. Vepřové hody 

3.9. Hasičská soutěž 

27.9. Zvěřinové hody 

29.10. Halloweenský bál 

26-27.11. Rozsvěcení stromků 

4., 11., 18.12.2016 Punčobraní u Tvrze 

 

SPORTOVNÍ SLOUPEK 

Týdenní vytížení tělocvičny: 

 

Pondělí 10:30-13:00 19:30-21:00 

Úterý  17:00-21:30 

Středa12:00-20:00 

Čtvrtek 16:00-19:30 

Pátek 17:00- 18:30, 20:00-21:30  

Neděle10:00- 11:30 16:30-19:30 

Zamluvené prostory: 

 

Sál: 

6.2.2016, 20.2.2016, 12.3.2016, 19.3.2016, 

9.4.2016, 16.4.2016, 23.7.2016, 13.8.2016, 

3.9.2016, 27.9.2016, 27.12.2016. 

Peklo: 

13 .2 .2016,  14 .2.2016,  26.3 .2016,    

27.3.2016, 30.4.2016. 

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM S NELUPPEM  

 Za rok 2015 občanské  sdružení  NeLuPP uspořádalo tyto kulturní akce pro veřejnost: 

Ping - pong CUP muži (24.1.2015), Zabíjačka (31.1.2015), Jarní veselice (18.4.2015), Sta-

vění Máje (31.4.2015), Kácení Máje (31.5.2015), Dětský den (20.6.2015), Pivní slavnosti 

(18.7.2015), Hallowenský bál (7.11.2015), Rozsvěcení Vánočního stromku (28.11.2015), 

Punčobraní u Tvrze (6., 13. a 20.12.2015). Štědré krmení zvířátek (24.12.2015). 

 Výtěžek z těchto akcí složí k pokrytí výdajů na uspořádání nových akcí, kterých sdru-

žení NeluPP plánuje spoustu i v letošním roce. Sdružení také přispělo částkou 1000 Kč so-

kolníkům, ti tyto peníze použili na opravy ping-pongových stolů.  

 Tímto velmi děkujeme všem pomocníkům a občanům, kteří pravidelně navštěvují ná-

mi pořádané akce, jelikož bez Vás by tyto akce nikdy uskutečněny nebyly a v letošním roce 

doufáme alespoň ve stejný úspěch jako v roce minulém. 
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Informace od spolku Sokol Nemile 

 Vážení spoluobčané, jistě jste zaregistrovali, že v posledních letech se zvyšuje sportov-

ní aktivita v obci. Je velký zájem o hru badminton, založili jsme také oddíl stolního tenisu. 

Z toho důvodu jsme se v loňském roce rozhodli veškerou sportovní činnost sdružit pod jed-

nu organizaci a požádali jsme o registraci Českou obec sokolskou. Díky tomu mohou nyní 

občané Nemile reprezentovat obec v různých, a to nejen sportovních soutěžích. 

  Jak jsme již zmínili, založili jsme oddíl stolního tenisu, který se účastní soutěžních zá-

pasů mezi obcemi. I když zatím nemáme žádné úspěchy na předních místech, patříme mezi 

respektované protihráče. 

   Nově uvažujeme o založení oddílu badmintonového družstva. Také se chceme zaměřit 

především na děti a dorost a pomoci jim v mimoškolních aktivitách. Jako první krok máme 

v úmyslu vzít pod patronát kroužek stolního tenisu pro mládež. Povedlo se nám ve spolu-

práci s občanským sdružením Nelupp zorganizovat v obci bruslení pro občany s hudbou 

a občerstvením. 

V letošním roce dále plánujeme uspořádat následující turnaje : 

Ve stolním tenise (12.3.2016) 

Badmintonový turnaj (termín bude upřesněn) 

Nohejbalový turnaj (termín bude upřesněn) 

 Děkujeme spoluobčanům za vyjádřenou podporu TJ Sokol Nemile. Těšíme se na vaši pří-

padnou účast na námi organizovaných akcích. 

TJ Sokol Nemile tímto děkuje občanskému sdružení Nelupp za finanční dar ve výši 

1 000,- Kč. Finance posloužily k nákupu barev na renovaci ping-pongového stolu. 
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Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň v uplynulém roce a do roku 2016 Vám přeje-

me hodně zdraví, mnoho radostných chvil plných úsměvů a spoustu spokojených dní.  

Nemilský zpravodaj: čtvrtletník, vydává obec Nemile, Nemile 93, 789 01 Zábřeh, IČ 00635871 

Redakce: Barbora Hozíková, Stanislav Jakeš 

určeno občanům obce Nemile 

4. číslo vydáno 10.2.2016 

Nemilský zpravodaj lze prohlížet v elektronické podobě na www.nemile.cz; připomínky a náměty zasílejte na:                              

rozhlas@nemile.cz nebo přímo na OÚ Nemile  

Svoz komunálního odpadu v obci Nemile: 

12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5.,  14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 

9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12. 

 

Svoz komunálního odpadu v obci Lupěné: 

5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8.,        

16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 

 

Svoz plastů pro obě obce: 

POSLEDNÍ STŘEDU V MĚSÍCÍ  

(27.1., 24.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6., 27.7., 31.8., 28.9., 26.10., 30.11., 28.12) 

SVOZ ODPADU 

http://www.nemile.cz/

