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NEMILSKÝ ZPRAVODAJ 
VYDÁVÁ OBEC NEMLE  ZDARMA    DUBEN 2016 E 21928/2  

 

SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vám v úvodu popřál plno krásných dnů a společně se s Vámi těšil na 
jarní sluneční oblohu, která za sebou zanechá zimní měsíce. 

Letošní zima k nám byla vlídná, což znamenalo, že nebyly problémy s údržbou, ale 
na druhou stranu jsme si však neužili moc zimních radovánek, např. led na obecním hřišti 
byl k dispozici pouze týden. 

V únoru proběhl audit olomouckého kraje a nebyla zjištěna žádná chyba, za což dě-
kuji všem, kteří na tom měli podíl a pracovali, aby bylo vše v pořádku. 

Letošní jaro se ponese v duchu dokončovacích prací kolem administrace na výstavbu 
kanalizace, ČOV a vodovodu. Poté plánujeme přednášky pro občany, kde jim nastíníme 
harmonogram a průběh výkopových prací. 

Dále bylo při příležitosti revitalizace elektrického vedení vyměněno veřejné osvětlení 
v Lupěném, kde jsme přešli na LED technologii, která především šetří provozní náklady, 
cca o 60%, ale také má výrazně větší životnost. Tento druh světla je pocitově trochu jiný, 
než teplé světlo, ale doufám, že si na něj všichni brzy zvyknou. 

Také byla provedena rekonstrukce stropu tělocvičny po napadení tesaříkem. Strop byl 
označen za havarijní, proto jsme museli opravu provést ihned, jinak bychom nemohli tělo-
cvičnu provozovat.  

V letošním roce snad dojde k odkupu posledních dílů „korétek,“ které se zdržují, pro-
tože se musí určité náležitosti řešit právně. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací obecního plesu, kte-
rý se dle názorů zúčastněných lidí velmi podařil, což je pro nás impulz v příštím roce ho 
opět pro vás připravit. 
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OÚ NEMILE DÁVÁ NA VĚDOMÍ 

Kontejnery na bioodpad 

 U parkoviště kulturního domu jsou přistaveny dva kontejnery na bioodpad. Prosíme 

občany, aby do jednoho vhazovali jen větve, keře a dřeviny, zatímco do druhého pouze trá-

vu a listí. Děkujeme. 

SMS Rozhlas 

 Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že téměř většina obyvatel Nemile by upřednost-

nila hlášení pomocí SMS zpráv na místo dosavadního rozhlasu, proto tento rok dojde k této 

změně hlášení. Momentálně začneme vybírat vhodného operátora, který nám nabídne nej-

lepší cenu. Prosíme občany, aby postupně hlásili na OÚ, popřípadě e-mailu pe-

tr.simek@nemile.cz své kontaktní údaje ve formátu: tel. číslo, jméno a příjmení zodpovědné 

osoby, adresa. 

Přísedící k soudu 

 Pro zabezpečení řádné činnosti Okresního soudu v Šumperku je třeba doplnit stávající 

počty přísedících, zejména pro úsek trestní. Přísedící volí zastupitelstvo obce a může jím 

být ustanoven státní občan České republiky, který je svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho 

zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat. Minimál-

ní věk je 30 let. Pokud by měl někdo zájem dělat přísedícího u soudu, nechť podá žádost na 

OÚ, popřípadě na e-mail petr.simek@nemile.cz. 

Oplocení hřbitova v Nemili 

 Na úřadě se množí dotazy ohledně zaplocení zadní části hřbitova, z důvodu nepříjem-

ného větru. Pokud má někdo nějaký návrh, nebo připomínku k tomuto tématu, ať se prosím 

vyjádří na e-mailu: petr.simek@nemile.cz. Jako jedna z variant se zvažuje zpětné vysázení 

tújí, s tím, že by se o takto vysázené keře starali zaměstnanci obce, aby nedocházelo 

k zanášení hrobů jehličím. 
 

Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu 

V pondělí 18. dubna od 8:00 bude probíhat svoz velkoobjemového odpadu. Jedná 

se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky.  

Sběr bude probíhat do 20. dubna do 12:00. Prosíme, aby občané tento vymezený čas 

dodrželi a nenaváželi odpad dopředu.  

V úterý 19. dubna od 12:00 bude probíhat sběr elektroodpadu, nebezpečného odpadu 

a menšího množství stavebních sutí.  
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 Elektroodpad - spotřebiče (velké i malé), baterie, akumulátory, jednotlivé části elek-

trozařízení, telefony, elektrické hračky. Odevzdané elektrozařízení by mělo být nerozebrané. 

 Nebezpečný odpad - barvy, oleje, maziva, lepidla, spreje, tmely, léčiva, zářivky, ab-

sorpční 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 bez-

pečnost. Veškerá zpětná manipulace s odloženým odpadem je zakázána a bude pokutována.  

Chtěli bychom poprosit majitele aut, kteří bydlí v bytech kulturního domu, aby v pro-

storu, kde budou kontejnery, neparkovali. Ostatním autům je zakázáno stát v tomto období 

u KD.   

Velmi děkujeme všem občanům, kteří se starají o pořádek kolem svých obydlí a dbají 

tak na pěkný vzhled obce.  

Název poplatku, výše a splatnost  

     - komunální odpad 300,- Kč/osobu/rok 

- poplatek za psa 80,- Kč/psa/rok (důchodce 40,- Kč/psa/rok) 

 

 Možnost uhradit poplatky je v úřední dny a hodiny na podatelně OÚ Nemile v hoto-

vosti, nebo platbou přes účet. Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést druh 

poplatku, číslo popisné, jména osob, za které je poplatek hrazen. Bez těchto informací ne-

musí být platba řádně přiřazena. Splatnost poplatků je do 30. 6. 2016.  

 

Povinnosti platit poplatek za odpad podléhá i osoba: 

 -která je vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, bytu, nebo rodinného do-

mu, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba a to ve výši odpovídající po-

platku za jednu fyzickou osobu, 

 -která v obci provozuje živnost (platí za svou osobu i za provozovnu). 

Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni: 

-děti umístěné do dětského domova, 

-děti narozené v průběhu kalendářního roku, 

-osoby s trvalým pobytem v místě ohlašovny, které se prokazatelně v obci Nemile nezdr-

žují, 

 

POPLATKY NA ROK 2016  



 

4 

 -osoby žijící nejméně jeden kalendářní rok v zahraničí. Tito správci poplatku musí 

každoročně písemně doložit, že se v místě trvalého bydliště nezdržují (čestné prohlá-

šení). 

Číslo účtu obce Nemile: 21927841/0100 

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ 

 Upozorňujeme majitele psů, že není dovolen volný pohyb psů po obci. Také je zakázán 

vstup se psy na hřiště a do prostor kulturního domu. 

STATISTIKA OBYVATEL 
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   Zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne: 

21.2.2016 

Smlouvu o dílo zhotovení projektové doku-
mentace pro provádění stavby: VÝSTAVBA 
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI NE-
MILE A LUPĚNÉ v ceně 128 260 Kč. 

na zhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby: VODOVOD LUPĚNÉ 
v ceně 31 460 Kč. 

Nájemní smlouvu na část pozemku 61/1 
v k.ú. Lupěné o výměře 9 m2. 

Jmenování obecního kronikáře. 

Smlouvu o dílo na údržbu programového vy-
bavení EVIDENCE NEMOVITÉHO MA-
JETKU. 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olo-
mouckého kraje, dotační titul obnovy staveb 
drobné architektury místního významu na 
restaurování kamenného kříže na hřbitově 
v Nemili. 

Žádost o poskytnutí dotace z 16. Státního ze-
mědělského intervenčního fondu (SZIF) se 
zaměřením na udržování a obnovu kulturního 
dědictví venkova pro rok 2016 na opravu 
místního hřbitova v Nemili. 

Dále zastupitelstvo obce Nemile bere 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. 

Informace o přípravě výběrového řízení na 
zhotovitele vodovodu, kanalizace a ČOV. 
Stavba bude soutěžena jako celek, ale smluv-
ně bude zakázka rozdělena na část vodovod 

Lupěné, který bude financován z programu 
Ministerstva zemědělství a část kanalizace 
v Lupěném a Nemili a ČOV Nemile, na kte-
rou je podána žádost o dotaci do OPŽP. Před-
pokládaná hodnota zakázky převyšuje 50 
mil. Kč, tzn., že jde o významnou zakázku ve 
smyslu §16 a odst. B zákona 137/2006 Sb. 
Podmínkou zahájení zakázky je schválení 
odůvodnění zakázky zastupitelstvem obce. 

Zastupitelstvo obce se seznámilo 
s odůvodněním zakázky a schválilo jej. Dále 
se seznámilo s návrhem zadávací dokumen-
tace a schválilo jej.  

21.3.2016 

Obecně závaznou vyhlášku obce Nemile 
č.1/2016 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstranění komunálních odpadů. 

Zprávu o provedení inventarizace. 

Vyřazení obecního majetku v celkové výši 
739 432 Kč. 

Kupní smlouvu OUST31/15 na odkup části 
parcely 15/15 v k.ú. Nemile o výměře 8 m2 
za cenu 480 Kč. 

Smlouvu o právu provést stavbu na vybudo-
vání vodovodní přípojky k p.č. 13/4 a 15/23 
v k.ú. Nemile. 

Smlouvu o dílo č. 6092 se společností 
MSEM, a.s. Collo-louky 126, Místek, 73801 
Frýdek Místek na opravu veřejného osvětlení 
v obci Lupěné za cenu 134 354 Kč bez DPH. 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
TJ Sokol Nemile ve výši 10 000 Kč na poří-
zení stolu a vybavení oddílu stolního tenisu. 
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Smlouvu o dílo se společností APRO Silesia, 
s.r.o., Družstevní 311/15, 747 5 Opava - Ma-
lé Hoštice, IČ 29445434, na zpracování plá-
nu připravenosti obce Nemile na mimořádné 
události a krizové situace za cenu 21 000 Kč 
bez DPH. 

Rozpočtovou změnu č.3/2016. 

Pachtovní smlouvu č.OUST03/16 na pro-
pachtování pozemku p.č. 186/35 v k.ú. Ne-
mile, dále pozemky p.č. 451/25,451/28 vše 
v k.ú. Filipov u Zábřeha, dále pozemky p.č. 

225/1,225/6,225/9,225/10,308/1,366/1,366/2,
480/1 vše v k.ú. Lupěné Pozemky budou pro-
pachtovány za cenu 1887,75 Kč/rok.  

Kupní smlouvu na odkup pozemků p.č. 
365/3 o celkové výměře 143 m2 , pozemku 
p.č. 359/1 o celkové výměře 860 m2, pozem-
ku p.č. 358/3 o celkové výměře 327 m2, to 
vše v k.ú. Nemile 

za smluvenou cenu 19 950 Kč. 

Smlouvu o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
h l ad i n y  0 ,4  k V ( NN ) .  Č í s lo : 
16_SOP_01_4121175408 

Směrnici obce Nemile č.13 o dohodách o od-
povědnosti. 

Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-
8017685-1. Nemile – p.č. 15/23, přípojka 
NNk. 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
ČČK Nemile ve výši 7 900 Kč na školení 
ZZA, podporu dětského karnevalu, slet čaro-
dějnic a na den 1. pomoci. 

Zápis do obecní kroniky za rok 2015. 

Firemní smlouva se společností T-Mobile na 
zřízení služby SMS Gate. 

Odůvodnění veřejné zakázky podle vyhlášky 

č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Ná-
zev veřejné zakázky: Splašková kanalizace 
a vodovod v obci Nemile. 

Zastupitelstvu obce Nemile dávám na vě-
domí: 

Rozpočtovou změnu č.1/2016. 

Rozpočtovou změnu č.2/2016. 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ol. 
kraje na pořízení, rekonstrukci a opravu po-
žární techniky a nákup věcného vybavení 
JSDH obcí Olomouckého kraje. 

Smlouvu o dílo se stavební firmou STAVA-
REL s.r.o., Hlavní 137, 7880333 Hanušovice. 
IČ: 27855571 na zhotovení technické zprávy, 
výkazu výměr, cenovou kalkulaci a zakresle-
ní stavebních úprav na akci ,,Oprava vstupní 
budovy místního hřbitova v Nemili“ za cenu 
3 000 Kč bez DPH. 

Smlouvu o zpracování daňového přiznání ob-
ce pro rok 2015 s účetní a daňovou kanceláří 
MiRyz Soft s.r.o se sídlem Dubicko, Nová 
ulice 304, 78972 v ceně 7 418 včetně DPH. 

Smlouvu se společností TIZZI spol. s.r.o. se 
sídlem Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž, 
zastoupená Ing. Josefem Křeháčkem, jedna-
telem společnosti spočívající ve zpracování 
žádosti o dotaci pro akci ,,Oprava vstupní bu-
dovy místního hřbitova v Nemili.“ Cena za 
vykonanou službu činí 15 000 Kč bez DPH. 

Nákup 17 ks světel veřejného osvětlení za 
cenu 112 048 Kč. 
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 DĚJINY OBCÍ NEMILE A FILIPOVA    (část 2.) 

Lidové zvyky - Nemile, Filipov - psáno Josefem Žváčkem v roce 1925 

 Maškary: V pondělí nebo v úterý před Popeleční středou chodily po dědině maškary. 
Chodil medvěd uvázaný na řetězu s medvědářem, stará panna s červeným deštníkem, někde 
také žena s dítětem (za ženské byli převlečeni muži), žid, kominík, aj. Chodilo se od domu 
k domu, dostali napít kořalku, bába prosila o peníze pro dítě, žid kradl a hned zase prodával. 
Peníze, které dostali, v hospodě propili. 

 Jidáš: Na "škaredou" středu před Velikonocemi chodil Jidáš. Býval to vždy jeden ze 
starších školáků. Jeho šaty byly pošity barevnými papírovými pentlemi, na obličeji měl 
masku a na hlavě čepici polepenou obrázky. V pravé ruce držel dřevěnou šavli a v levé pyt-
líček na peníze. Za ním šli chlapci s hrkači. Jeden nesl koš na vajíčka. Jidáš chodil od domu 
k domu. Vstoupil do domu za zpěvu písně "Ó milý Jidáši, cos to učinil, že jsi svého Mistra 
Židům prozradil? Za to budeš v pekle hoříti, s Luciperem ďáblem tam býti. Maria, Maria," 
skákal a potom nastavil pytlíček, do kterého lidé dávali peníze. Někdo dal vejce. Další dny 
na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu chodili chlapci po dědině s hrkači a klapači 
a hrkali vždy ráno, v poledne a k večeru. Na Velký pátek ještě ve tři hodiny odpoledne. Vedl 
je ten, který byl Jidášem. Měl v ruce hůl zahnutou jako šavli, u rukojeti ozdobenou papíro-
vými pentlemi. Chlapci šli seřazeni podle velikosti. Po hrkání na Bílou sobotu se dělili 
o vybrané peníze stejným dílem, jen Jidáš dostal o jednu korunu a o jedno vejce víc než 
ostatní hrkači. 

 Kácení máje: Na první neděli v květnu postavili mládenci máj - kmen stromu ozdobe-
ný na vršku pentlemi. Na konec května máj skáceli. Na kácení máje se sešli převlečení za 
dřevaře muži svobodní i ženatí. Měli dřevěné pily, sekery a chtěli strom "z lesa" ukrást. Při 
kácení máje se připíjelo na kuráž. Potom přijel nadlesní - byl to maskovaný myslivec a há-
dal se s nimi, padaly všelijaké vtipy a nakonec jim bylo povoleno strom skácet. Na kácení 
máje se sešlo plno lidí i z okolí. Děvčata byla oblečena za družičky do hanáckých krojů 
a prodávala vstupenky na kácení. Měla také připravený vršek, který byl ozdobený papírový-
mi řetězy, cukrovím a cigaretami. Dostal ho ten chlapec, který jako první ulomil ze skácené-
ho máje vršek. Při kácení hrála hudba a potom se všichni sešli v hospodě, kde se tančilo 
a pilo do rána. 

 Zálečka: Na svatbách, když se svatebčané z kostela vraceli domů, se dělala zálečka - 
zalikalo se. Několik žen se převléklo za maškary, obyčejně i za muže, natáhly provaz přes 
cestu, přinesly stůl, na ten daly dva talíře a sklenici kořalky s malými skleničkami na přípi-
tek. Když přijeli svatebčané, následovala promluva, přípitek a maškary dostaly na talíře pe-
níze, které při muzice propily. 

 Mikuláš: Mikuláš chodil večer před svátkem sv. Mikuláše. Nosil vysokou čepici pole-
penou svatými obrázky, měl pomalovaný obličej, dlouhé vousy, dlouhý ornát a v ruce držel 
prut. Před ním šel anděl - oblečený v bílém, měl křídla. V košíku nesl dárky pro děti, které 
se uměly pomodlit. Ty, které se neuměly modlit, dostaly metlou. Čert chodil v chlupatém 
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 kožichu, obličej měl černý, na hlavě rohy a v rukou řetěz. Řetězem řinčel a svazoval děvča-
ta, která pak tahal po dvoře. S čertem chodil Kuba, který mu pomáhal. Ten byl ovázaný hra-
chovinou. Za andělem chodila celá bílá Smrtka s dřevěnou kosou. Žid, který s nimi chodil, 
kradl v domech, co se dalo a pak to domácím prodával nazpět. Chodila s nimi i koza. Než 
celá skupina vešla do domu, anděl zazvonil na zvoneček. Kde byly jen malé děti, tam vešel 
pouze Mikuláš s andělem. Ale tam, kde byla větší děvčata, tam vtrhla celá parta za hrozné-
ho křiku, pištění a randálu. Čert řinčel řetězy, Kuba bučel, žid smlouval, koza mečela 
a Smrtka stála a brousila dřevěnou kosu. Potom se šlo o dům dál. V bohatších rodinách dá-
valy děti za okno talířek, na který Mikuláš nadělil přes noc dárky. 

 Králíček: Králíček byl malý chlapec, kterého na svatodušní pondělí vozili po dědině 
na malém vozíčku dva chlapci svátečně oblečeni. Králíček nosil bílou košilku, bílou čepič-
ku, byl opásaný pentlemi, v ruce měl vidličku s růží. Byl přikrytý bílou plachtou. Třetí chla-
pec, který s nimi chodil, nosil s sebou stoličku, na kterou si stoupnul přede dveřmi u každé-
ho domu a říkal: "Heri, beri, kotrbéri! Vozíme králíčka po horách, po dolách - po desíti ko-
bylách. Kobyla má čtyři nohy a králíček dvě, než jsme se obrátili, králíček byl, Pánbůh 
ví kde."  Potom seskočil ze stoličky a odkopnul ji. Dostal pro králíčka peníze nebo vejce. 
Domácí se šli na králíčka podíval a museli zaplatit. Jakmile odhrnuli plachtu, kterou byl při-
krytý králíček, začal je králíček píchat vidličkou. (Zvyk zanikl kolem roku 1905) 

 Královnička: Na svatodušní pondělí bylo za královničku oblečeno malé děvčátko. 
Ostatní děvčata byla oblečena za družičky v bílých šatech. Chodilo se od chalupy k chalupě. 
Děvčata vešla do stavení, udělala kruh, uprostřed byla královnička. Děvčata se v kole točila 
a zpívala: "Královnička, královna, král si Tě vyvolal, abys k němu přišla, nebyla tak pyšná. 
Dejte jí, dejte, ale jedno vejce, aby měla královnička na nový střevíce. Dejte jí, dejte, ale 
skývku másla, aby se té královničce ta hubička spasla." (Zvyk zanikl kolem roku 1898) 

 Májíček - Smrtka: Májíčky nosívala děvčata na Květnou neděli. Děvčata si májíček 
ozdobila cukrovím a papírovými řetízky. Oblékla se za družičky a odpoledne na Květnou 
neděli šla v průvodu dědinou. Po Nemili vzhůru, dolů Filipovem a při tom zpívala: "Máji, 
máji, máji, my jsme tobě rády, náš zelený májíčku tys nám vyrost na pěkném trávníčku." 
Pak se děvčata rozešla. Na smrtnou neděli (pátá postní) se pálívala smrt. Snop slámy se na-
strojil do bílých šatů a ozdobil pentlemi. Děvčata se nastrojila do bílých šatů za družičky 
a chodila do Nemili a Filipově a zpívala. Bohužel text písně se nedochoval. Potom se zašlo 
za dědinu na pole, Smrtka se svlékla ze šatů a spálila. Potom děvčata udělala kolo, točila se 
a zpívala. 
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KULTURNÍ SLOUPEK 

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

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

30.4. Stavění Máje, Čarodějnický sabat 

21.5. Losovaný badmintonový turnaj 

4.6. Dětský den 

25.6. Nohejbalový turnaj 

16.7. Pivní slavnosti 

13.8. Vepřové hody 

20.8. Turnaj ve vybíjené 

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 

Středa12:00-15:00, 18:30-20:00 

Čtvrtek 16:00-20:30 

Pátek 17:00- 18:30, 20:00-21:30  

Neděle10:00- 11:30, 13:00-19:30 

Zamluvené prostory: 

 

Sál: 

16.4.2016, 23.7.2016, 13.8.2016, 3.9.2016, 
27.9.2016, 27.12.2016. 

 

Peklo: 

23.4.2016, 30.4.2016. 

 Zveme spoluobčany a příznivce požárního sportu na "Okrskovou soutěž hasičských 

družstev," která se letos uskuteční 30. dubna od 13 hodin na hřišti v Maletíně. 

Zveme taktéž na "Okresní soutěž hasičských družstev," která proběhne 28. května od 8 ho-

din ve víceúčelovém sportovním areálu v Bludově. 

Bližší informace o dalších soutěžích, kterých se v letošním roce hodláme zúčastnit, popř. 

o akcích, které bude náš sbor pořádat, se spoluobčané dozví na našich internetových strán-

kách sdh.nemile.cz. 

Lukáš Urban (starosta SDH Nemile) 

SDH NEMILE DÁVÁ NA VĚDOMÍ 
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 Jak již mnozí víte, v loňském roce byl založen TJ Sokol Nemile. Svou činnost zahájil 

účastí v regionální soutěži ve stolním tenise, a v letošním roce plánujeme převzít veškerou 

sportovní aktivitu obce pod svůj patronát.  

 Dne 12.3 proběhl ve spolupráci s občanským sdružením Nelupp turnaj ve stolním teni-

se, jehož se zúčastnili i hráči z okolních obcí. Zvláště nás potěšila hojná účast borců 

z Lukavice a Postřelmova.  

 TJ Sokol Nemile se postupně dostává do podvědomí ostatních oddílů, a proto uvažuje-

me o založení oddílu badmintonu. Tento sport má v obci spoustu příznivců, a byla by škoda 

nezměřit síly místních kvalitních hráčů s hráči jiných oddílů. Prosíme případné zájemce, 

kteří by měli zájem reprezentovat obec Nemile, o nezávaznou zprávu na mail Sokolu - tjso-

kolnemile@gmail.com. Zároveň Vás tímto srdečně zveme na Badmintonový turnaj, který se 

bude konat dne 21.5.2016 v místním kulturním domě. Byli bychom rádi, kdyby občané ob-

ce přišli povzbudit Nemilské hráče, neboť se předpokládá i opětovná účast hráčů zpřátele-

ných obcí.  

Děkujeme všem příznivcům za podporu. Sportu nazdar! 

INFORMACE OD SPOLKU SOKOL NEMILE 
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Svoz komunálního odpadu v obci Nemile: 

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: 

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  

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

SVOZ ODPADU 


