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

 

SLOVO STAROSTY 

. 

 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vám v úvodu popřál krásné slunečné léto, pohodové a klidné večery, 

popřípadě příjemně strávenou dovolenou.  

Letošní léto se ponese v duchu výstavby kanalizace, čističky odpadních vod a vodo-

vodu v Nemili a Lupěném.  Předpoklad začátku výstavby je stanoven na září. Práce budou 

probíhat pod taktovkou firmy EVT Svitavy, která momentálně připravuje harmonogram vý-

stavby. Rozpočet výstavby je 74 miliónu a máme na ni schválenou dotaci ve výši 63,4 % ze 

SFŽP. Zbylé náklady pokryjeme bankovním úvěrem. S výstavbou tak velké akce je spojeno 

mnoho nepříjemností, které budou mít dopad i přímo na Vás. Tou nejzásadnější je omezení 

dopravy. V této souvislosti Vás prosím o trpělivost a porozumění. O jednotlivých uzavír-

kách a omezeních Vás budeme včas informovat. Dalšími velmi nepříjemnými vlivy jsou 

prach a hluk, kterým se také bohužel nevyhneme. 

Před výstavbou plánujeme seminář v kulturním domě, kde budete moct klást otázky 

přímo na stavby vedoucího, projektanta, koordinátora bezpečnosti atd. V těchto dnech při-

pravujeme informační brožuru se základními informacemi o celém projektu. 

Započala také oprava na místním hřbitově, kde se momentálně opravuje márnice 

a vchod na hřbitov. 

V letošním roce stejně jako v roce loňském budeme žádat o příspěvek na domácí 

kompostéry.  

Jak jste si již mohli všimnout, podařilo se nám získat novější typy kontejnerů na tří-

děný odpad. Staré už nemáme jak využít, proto budou převezeny do kovošrotu.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří aktivně pomáhají při ko-

nání kulturních i sportovních akcí a jsou ochotni bezplatně obětovat někdy až desítky hodin 

na přípravu a samotné konání akcí. 

        Petr Šimek, starosta obce 
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Zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne: 

30.5.2016 

Přijetí dotace ve výši 33 759 Kč z dotačního 
programu Program památkové péče 
v olomouckém kraji z dotačního titulu č.2 
obnova staveb drobné architektury místního 
významu, schválení a uzavření smlouvy 
o dotaci s Olomouckým krajem na restauro-
vání kamenného kříže na hřbitově v obci Ne-
mile, parc. č. 539/3 k.ú. 

Smlouva o dílo s Ing. arch. Vladimírem Duj-
kou, na zpracování dokumentace ,,Změna č.1 
Územního plánu Nemile“. 

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Nemile 
a městem Zábřeh se sídlem Zábřeh, Masary-
kovo nám. 510/6, 78901 v souladu 
s ustanovením § 63 Zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kde 
bude město Zábřeh namísto orgánů obce Ne-
mile vykonávat v celém rozsahu přenesenou 
působnost speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací podle usta-
novení § 16 ve spojení s § 40 odst. 5 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Jmenování členů krizového štábu ve složení: 
Ing. Petr Šimek předseda, Petr Bezděk místo-
předseda, Lukáš Urban člen, PaeDr. Pavlína 
Neuwirthová člen, Michal Crhák člen, Mar-
tin Sitta člen, Jiří Rýznar člen. 

Kupní smlouva na prodej pozemku č. 591/5 
v k.ú. Nemile. 

Směrnice č. 6 k provedení inventarizace ma-
jetku a závazků. 

Směrnice č. 14 pravidla pro užívání obecního 
SMS rozhlasu. 

Obecně závazná vyhláška obce Nemile 
č.2/2016 o místním poplatku ze psů. 

Smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky 
z rozpočtu obce Nemile spolku dobrovolných 
hasičů Nemile ve výši 50 000 kč. 

Smlouva o dílo mezi obcí Nemile a p. Marií 
Vepřkovou na zhotovení konceptu ročního 
zápisu do kroniky obce Nemile. 

Prominutí nájmu za zapůjčení sálu kulturního 
domu v Nemili organizaci Svazu tělesně po-
stižených v Zábřehu konaný dne 23. červen-
ce 2016. 

Smlouvu o poskytnutí dotace v Programu 
na podporu JSDH 2016 od Olomouckého 
kraje ve výši 45 000 Kč za účelem zajištění 
akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obce dle § 27 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 133/195 Sb., o požární ochraně a v souladu 
s Programem na podporu JSDH 2016 a jeho 
dotačním titulem. 

Rozhodnutí o dobrovolné registraci DPH 
z důvodu výstavby splaškové kanalizace 
a možnosti uplatnění zákonného odpočtu. 

Schválení na základě doporučení hodnotící 
komise vyloučení uchazeče „Společnost pro 
Nemile“, kde je vedoucím účastníkem COM-
MODUM, spol. s.r.o., se sídlem Valašská 
Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, 
IČ: 46577238 a pověření starostu obce pod-
pisem rozhodnutí o vyloučení. 

Schválení pořadí uchazečů dle doporučení 
hodnotící komise v závěrečné zprávě o po-
souzení a hodnocení, tedy přidělení zakázky 
uchazeči „Společnost Nemile“, kde je vedou-
cím účastníkem EVT stavby s.r.o., 
V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, 
IČ: 25260766 a pověření starosty obce pod-
pisem rozhodnutí o přidělení v příslušném 
znění. Následně zastupitelstvo obce Nemile 
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pověřuje starostu podpisem smlouvy 
s vítězným uchazečem po uplynutí zákon-
ných lhůt pro podání námitek. 

13.6.2016 

Účetní závěrku obce Nemile za rok 2015. 

Závěrečný účet obce Nemile za rok 2015 
a to bez výhrad. 

Účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemile za rok 
2015. 

Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nemile za 
rok 2015 ve výši 3 689,40 Kč, kde celá část-
ka bude převedena na rezervní fond školy. 

Vnitřní předpis OÚ Nemile č.1 – Statut soci-
álního fondu. 

Smlouvu o oprávnění k vstupu na pozemek 
p.č. 588/5 v k.ú. Nemile společnosti Česká 
geologická služba, příspěvková organizace se 
sídlem Klárov 131/3, 118 21 Praha 1, 
IČ:00025798. 

Kupní smlouvu na prodej části pozemku 
parc. č. 71/1 v k.ú. Filipov U Zábřeha o vý-
měře 7 m2. 

Pořadí uchazečů dle doporučení hodnotící 
komise v závěrečné zprávě o posouzení 
a hodnocení, tedy přidělení zakázky uchaze-
či  ,,Sdružení Splašková kanalizace a vodo-
vod v obci Nemile – TDI“, kde je vedoucím 
účastníkem IREA s.r.o., Mánesova 17, 
787 01 Šumperk, IČ: 48390062 a pověření 
starosty obce podpisem rozhodnutí o přiděle-
ní v příslušném znění. Následně zastupitel-
stvo obce Nemile pověřuje starostu podpisem 
smlouvy s vítězným uchazečem po uplynutí 
zákonných lhůt pro podání námitek.  

Pořadí uchazečů dle doporučení hodnotící 
komise v závěrečné zprávě o posouzení 
a hodnocení, tedy přidělení zakázky uchazeči 
FORTEX-AGS, a.s. se sídlem Jílová 1550/1, 

787 92, IČ 00150584 a pověření starosty ob-
ce podpisem rozhodnutí o přidělení 
v příslušném znění. Následně zastupitelstvo 
obce Nemile pověřuje starostu podpisem 
smlouvy s vítězným uchazečem po uplynutí 
zákonných lhůt pro podání. 

Dále zastupitelstvo obce Nemile bere 
na vědomí: 

Rozpočtovou změnu č.4/2016 

Rozpočtovou změnu č.5/2016 

Rozpočtovou změnu č.6/2016 

Rozpočtovou změnu č.7/2016 

11.7.2016 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
Sboru dobrovolných hasičů Nemile ve výši 
23 000 Kč na výdaje spojené se soutěžním 
družstvem. 

Smlouva o dílo s p. Mgr. Janem Tejkalem, 
se sídlem společnosti Záblatská 23/25, 
713 00 Ostrava - Heřmanice na vytvoření 
obecních symbolů obce Nemile v souladu 
s příslušnými zákonnými normami za cenu 
8.888 Kč. 

Smlouva o dílo s p. Ing. Petrem Poštulkou, 
se sídlem Albrechtova 652/36, 783 35 Horka 
nad Moravou, IČ:47186151, na výkon autor-
ského dozoru na akci ,, Splašková kanaliza-
ce, ČOV a vodovod v obci Nemile a Lupěné 
za cenu 172 000 Kč. Bez DPH. 

Kupní smlouva na prodej pozemku č. 591/2 
v k.ú. Nemile o výměře 59 m2 za cenu 
3 540 Kč bez DPH. 

Smlouva o dílo s p. Ing. Petrem Poštulkou, 
se sídlem Albrechtova 652/36, 783 35 Horka 
nad Moravou, IČ:47186151, na zhotovení 
projektové dokumentace stavby  „Vodovodní 
přípojky Lupěné“. Kde předmětem nabídky 
je zpracování projektové dokumentace vodo-
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vodních přípojek v Lupěném za cenu 2 000 
Kč bez DPH za 1 ks přípojky. 

Pověření starosty obce na zhotovení příkaz-
ních smluv s občany Lupěného, které zajistí 
zhotovení projektové dokumentace vodovod-
ních přípojek za poplatek občana ve výši 
2000 Kč bez DPH za 1 ks přípojky. 

Souhlas návrhem na smlouvu o dílo a s vý-
zvou k předložení nabídek na zhotovení za-
kázky malého rozsahu s názvem ,, Oprava 
vstupní budovy místního hřbitova v Nemili,, 
a pověření starostu obce na poptávku,  vy-
hodnocení nabídek , objednávku a podpisem 
smlouvy o dílo v případě, že nabídka nepře-
sáhne předpokládanou cenu 347 743 Kč bez 
DPH. 

Schválení  rozpočtové změny č.8/2016. 

Dotazy občanů 

Jeden z přítomných projevil zájem nahléd-
nout do projektové dokumentace splaškové 

kanalizace v Nemili. 

Další dotaz se týkal čištění chodníků 
od vzrůstajícího plevele, zda toto čištění bu-
de provádět obec. Starosta poukázal na sku-
tečnost, že se letos obec Nemile potýká 
s nedostatkem zaměstnanců pro úklid obce. 

Splaškové kanalizaci v Nemili patřil i dotaz 
dalšího přítomného občana, který se dotazo-
val na dosah kanalizace „u kravína“. 

Přítomná občanka z Lupěného upozornila 
na nedostatečné značení při akci Welzlovo 
kolo, která proběhla 9.7.2016. Vlivem chybě-
jícího značení došlo k neinformovanosti řidi-
čů, kterým nebyl umožněn průjezd  a to ved-
lo ke vzrůstající nervozitě a nepříjemnostem.  

Poslední dotaz se týkal motorkářů, kteří svou 
jízdou o víkendu obtěžují hlukem občany. 
Občanka vznesla požadavek na opatření, kte-
rá by situaci řešila. Upozornila, že v neděli 
se neseče ani tráva – klidová vyhláška. 

DOTACE O KTERÉ SE OBEC NEMILE V ROCE 2016 UCHÁZÍ 
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OÚ NEMILE DÁVÁ NA VĚDOMÍ 

SMS Rozhlas 

 V obci již běží rozhlas formou SMS zpráv. Občané, kteří mají o tuto službu zájem, na-

hlaste svá telefonní čísla na OÚ, popřípadě e-mailu petr.simek@nemile.cz ve formátu : Tel 

číslo, jméno a příjmení zodpovědné osoby, adresa. 

Samovýroba dřeva 

 V obecním lese je momentálně dostatek dřeva k samovýrobě. V případě zájmu prosím 

o vyplnění a doručení žádosti na podatelnu OÚ, do schránky u OÚ, nebo na e-mail pe-

tr.simek@nemile.cz. Žádost najdete na webových stránkách www.nemile.cz/urad-obce/ke-

stazeni/ . 

Poplatky za psy 

 Na zastupitelstvu byla odsouhlasena nová vyhláška o poplatku ze psů. S účinností od 

příštího roku bude poplatek za každého psa činit 100 Kč a to i za druhého a každého další-

ho. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého ne-

bo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, bude poplatek za každého psa 

snížen na 50 Kč. 

Platba poplatků 

 Upozorňujeme občany, kteří doposud nemají zaplacený poplatek za odpady a psy na 

rok 2016, ať tak neprodleně učiní. Platbu je možné provést hotově v úřední dny a hodiny 

na OÚ, nebo převodem (číslo účtu na webu obce). Při platbě převodem uveďte 

do poznámky číslo nemovitosti a jména osob, předejdete tím špatnému přiřazení plat-

by. Splatnost uvedených poplatků je do 30.6.2016. 

Černé skládky bioodpadu  

 Upozorňujeme občany na zákaz vyvážení bioodpadu mimo kontejnery u KD, zejména 

pak na cestu k Vápeníkám a za Lupěnskou zastávku. Jedná se o soukromé pozemky a zaklá-

dání skládek je trestné. 

Skládka plastů 

 Upozorňujeme občany Lupěného, na přísný zákaz skladování pytlů s plasty u kontej-

neru u obchodu.  

Změna jízdního řádu 

 Občané mohou připomínkovat nový jízdní řád na železnici, který bude platný pro ob-

dobí 2016/2017. Občané i instituce mohou na adresu kidsok@kidsok.cz zasílat připomínky 

k vlakům Os a Sp. Návrh jízdního řádu je k dispozici na http:/kidsok.cz v sekci aktuality. 
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Pomozte nám vytvořit obecní fotoknihu 

 Obracíme se na občany Nemile a Lupě-
ného s prosbou o zapůjčení historických 

a současných fotografií svých domů a také 

jiných objektů v obou obcích. Jedná se napří-
klad o fotografie ze stavby kulturního domu, 

prodejny Jednoty, rybníky v Nemili, Lodič-

ky“ nebo budova nádraží v Lupěném. Chce-
me vytvořit fotoknihu, ve které chceme uká-

zat vzhled obce dříve a v současné době. Po-
kud se nám podaří shromáždit dostatek foto-

grafií a knihu vytvoříme, bude uložena spo-

lečně s kronikou obce na OÚ v Nemili, kde 
bude možné si ji prohlédnut. Fotografie 

k zapůjčení je možné předat v knihovně 

na OÚ nebo kronikářce obce p. Marii Vepř-
kové. Děkujeme.  

Místní skupina ČČK  uspořádala za první 
pololetí roku 2016 několik akcí: 

 V březnu  jsme pořádali  dětský  masko-
vý karneval, pro děti byly připraveny různé 
hry, soutěže, tombola. Návštěvnost byla vel-
ká a děti spokojeny. 

V dubnu jsme uspořádali tradiční "Rej čaro-
dějnic" s ještě větší účastí dětí i dospělých. 
Děti si při hudbě zatančily, opékaly špekáčky 
a soutěžily v různých disciplínách. 

Květen - Den matek - pořádaná společně 
s Obcí Nemile 

Květen - Soutěž mladých zdravotníků- Ob-
lastní kolo - této akce se zúčastnilo druž-
stvo  žáků ZŠ pod vedením naší členky p, 
Barvířové- umístili se opět na 1. místě a po-
stoupili do krajského kola. 

Červen - několik našich členek se zůčastnilo 
-Pochodu pro hendikepované spoluobčany- 
kde jsme zajistili zdravotní dozor. 

Červen - 5 členek MS ČČK pomáhalo při or-

ganizaci Republikového kola Mladých zdra-
votníků v Olomouci - všem poděkoval prezi-
dent ČČK Marek Jukl Doc.Dr. 

                               Za MS ČČK Nemile 
                                             Lukášová Anna 

Den mikroregionu 

 Dne 18. června se v Rovensku uskuteč-

nil den mikroregionu Zábřežsko, kde byl pro 

cca dva tisíce návštěvníků připraven celoden-

ní program a to od vystoupení mažoretek až 

po výstavu veteránů. V odpoledních hodi-

nách se odehrál velmi očekávaný fotbalový 

zápas FC Rovenska proti Bohemians Praha 

1905 s Antonínem Panenkou. Od rána se 

představovali ve stáncích samotné obce, me-

zi kterými byla i ta naše. Tímto bych chtěl 

poděkovat všem, kdo nás podpořili a naplnili 

stánek svými drobnostmi, díky čemuž jsme 

mohli naši obec ukázat v co nejhezčím svět-

le. Také děkuji děvčatům u prezenčního stán-

ku za jejich ochotu a krásnou výzdobu. 

 
 
 
 
 
 
 
Občanské sdružení NeLupP děkuje obča-

nům za jejich účast na pivních 

slavnostech. Zvláště pak těm, 

kteří pomohli takhle velkou akci 
uspořádat. Děkujeme také SDH 

Nemile za jejich vstřícnou výpo-
moc, především za zapůjčení 

stanů a laviček. 

Za NeLupP Petr Bezděk  
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 DĚJINY OBCÍ NEMILE A FILIPOVA    (část 3.) 

Kaple, kříže 

Kaple v Nemili - stavbou se začalo v roce 1887. Pozemek na stavbu daroval pan An-
tonín Janíček. Práci provedli zdarma místní občané pod vedením stavitele ze Zábřeha 

p. Kunčara. Platilo se jen řemeslníkům. Kaple byla posvěcena asi v témže roce. Konaly se v 

ní májové pobožnosti a křížová cesta. Dříve stávala v obci pouze zvonice, kde se konaly 
májové pobožnosti. Zvon zasvěcený sv. Janu Nepomuckému byl přenesen do nové kaple, 

kde byl do roku 1911. V tomto roce obec Nemile pořídila do kaple nový zvon, který byl za-

věšen poslední den v roce. Starý zvon byl přenesen na hřbitov. Na nové kapli byla umístěna 
soška sv. Jana Nepomuckého ze zvonice. Tato soška byla v roce 1934 větrem shozena a roz-

bita a musela být opravena. Náklady na zbudování kaple nejsou nikde zaznamenány. 

Kaple na Filipově byla postavena původně jako zvonice se zvonem. Byla pořízena 

smluvně na útraty 25 občanů, kteří se zavázali pro budoucnost hradit veškeré opravy. Zvo-

nice byla postavena byla v roce 1846, což dosvědčuje letopočet v pískovcových veřejích na-
de dveřmi a zápis ze dne 26. června 1846 o posvěcení zvonu arcibiskupem Maxmiliánem 

Josefem z Olomouce na farním úřadu v Zábřehu.  

Kříže - Dřevěný kříž u kapličky na Filipově - byl postaven v roce 1814. Celá obec 
(kromě jednoho občana)  se zavázala, že jej bude udržovat. V roce 1932 byl nově postaven. 

Dřevo darovala lesní správa arcibiskupského panství na Mírově. Posvětil jej zábřežský dě-

kan P. Malota.  Od roku 1835 stával na Filipově další dřevěný kříž. Roku 1899 jej opravili 
manželé Hrdinovi. Kolem roku 1911 byl větrem zbořen a více se neobnovil. V Nemili stá-

val dřevěný sloup s obrazem Nejsvětější Trojice u domu č. 13 (Brzobohatí), časem sešel 

a v roce 1913 byl nahrazen dřevěným křížem. V roce 1877 postavili manželé Josef a Marie 
Janíčkovi na své zahradě vedle nemilské kapličky mramorový kříž - stojí dodnes. Manželé 

František a Anna  Kondlerovi postavili mramorový kříž na vlastní parcele (dnes asi Marší-
kovi?). Byl přenesen na hřbitov, kde stojí dodnes. V roce 1902 postavili na vlastním pozem-

ku pískovcový kříž Antonín a Anna Hrdinovi. 

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V ZŠ A MŠ NEMILE 

Žáky naší základní školy po celý rok 
provázeli indiáni. Indiánský rok byl název 
celoročního projektu, jehož cílem bylo při-
blížení se k přírodě. Projekt se zaměřil na 
rozvíjení vzájemné spolupráce nejen mezi 
žáky, ale i mezi žáky a zaměstnanci školy 
a v neposlední řadě také na rozvoj čtenářské 
gramotnost.  Žáci pracovali s různými texty 
z  asopisů, knih, vyhledávali a zpracovávali 
informace na internetu a v různých encyklo-

pediích. 

  V průběhu celého roku si naši malí indiá-
ni vyzkoušeli řadu různých výtvarných tech-
nik a nenechali zahálet ani svoji fantazii. 
Společně jsme vymýšleli indiánská jména 
„šitá na míru“, potom je výtvarně ztvárnili, 
vyráběli jsme indiánská týpí, totemy, amule-
ty, lapače zlých snů. Využívali přírodní a od-
padový materiál, korálky a společnými sila-
mi nasbíraná peříčka. Také jsme si vytvořili 
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indiánský kalendář a seznámili se 
s indiánským písmem. Na podzim jsme si 
udělali „Bramborový den“, kde jsme se se-
známili nejen s původem brambor a jejich 
významem, ale i s dalšími možnostmi jejich 
využití k pokusům, výtvarným a pracovním 
činnostem. Žáci tak poznali, že brambory se 
nehodí jen na jídlo. 

Pro maminky si členové kmene Šikulů při-
pravili krátké vystoupení, kde předvedli indi-
ánské tance, představili svá indiánská jména 
– a to vše ve vlastnoručně pomalovaných 
a korálky dozdobených indiánských tričkách 
a čelenkách. 

Celý projekt vyvrcholil směnným obchodem, 
kdy Šikulové měnili suroviny nasbírané 
za celý školní rok za poctivou práci za drob-
né dárečky. 

      A teď už nezbývá než popřát všem krásné 
a pohodové léto nejen s indiány.  

Školní rok 2015/2016 byl skutečně bohatý 
na nejrůznější vzdělávací akce, jejichž výčet 
bude uveden ve Výroční zprávě o činnosti 
školy za tento školní rok.  
K nejvýznamnějším akcím patřilo zapojení 
školy do Výzvy č. 56 formou projektu, který 
škole přinesl navíc 258.705,-Kč na kurikulár-
ní reformu a výuku cizích jazyků.  Díky to-
muto projektu vycestovalo deset žáků zá-
kladní školy na týden do Velké Británie. 

V průběhu měsíce dubna se na škole 
uskutečnilo testování žáků 4. ročníků 
v oblasti čtenářské gramotnosti v mezinárod-
ním programu PIRLS, do něhož bylo vybrá-
no pouze 156 škol z celé ČR. Srovnávací vý-
sledky všech zúčastněných zemí tohoto me-
zinárodního testování jsou zpracovávány. 

V květnu se uskutečnilo oblastní kolo 
soutěže Družstev mladých zdravotníků 2016. 

Školu vzorně reprezentovali: Jakub Opravil, 
Monika Bezděková, Vendula Hajtmarová, 
Erik Koštial a Antonín Novák. Z této soutěže 
si přivezli nejenom cenné zkušenosti a nové 
zážitky, ale i první místo ve své kategorii 
a postoupili do krajského kola v Ostravě. 

V červnu jsme pro všechny žáky školy 
zorganizovali výlet do Pevnosti poznání 
v Olomouci. Pro žáky 4. a 5. ročníku ještě 
fyzicky náročnější výlet do Prahy, kde jsme 
si společně prohlédli areál Pražského hradu 
s Chrámem sv. Víta, se Zlatou uličkou a Da-
liborkou. 

Odtud jsme se pěšky přesouvali k Muzeu le-
ga přes Karlův most a Staroměstské náměstí. 
Cestou jsme si dali velkou točenou zmrzlinu 
a  ještě jsme navštívili tradiční britské hrač-
kářství Hamleys, které je největším hračkář-
stvím střední Evropy. Děti si zde na dvou pa-
trech budovy hračkářství užily zábavu na ob-
ří skluzavce, viděly ozvučený kolotoč, zá-
vodní dráhu pro autíčka, další jiné prvky zá-
bavy a obrovské množství vystavených hra-
ček.  Děvčata si odnášela jako dárek blyštivé 
tetování ve tvaru srdíčka.  Chlapci si přáli při 
návštěvě Prahy zajít do  autosalonu. Toto 
přání jsme jim také splnili. Viděli zaručeně 
„americké káry“ v jejich velikosti a lesklé 
nádheře a dostalo se jim odpovědi na každou 
otázku k jednotlivým vystaveným modelům.  
Závěrečné zastavení  našeho výletu bylo 
u MC Donaldu na Václavském náměstí. 
Atrakcí pro děti byly také jezdící chodníky 
v hale Hlavního nádraží. Na cestování po 
všech třech trasách pražského metra s přestu-
py a jezdícími eskalátory také určitě nezapo-
menou.  

„Pojedeme zítra zase?“ zněla otázka 
dětí, které ani při pozdně večerní zpáteční 
cestě RegioJetem nijak výrazně netrpěly úna-
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vou, přestože tento den nachodily nemálo ki-
lometrů. 

Ve školní jídelně se v průběhu školní-
ho roku objevovaly další, nové, zdraví pro-
spěšné potraviny. Byly používány čerstvé by-
liny a různé druhy zeleniny pěstované 
na našich záhonech školní zahrady. 

PROGRAM EKOŠKOLKA 

V letošním školním roce se mateřská 
škola zapojila do programu Ekoškolka. Pro-
gram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací 
program, jehož hlavním cílem je, aby děti, 
učitelé a rodiče snižovali ekologický dopad 
školy a svého jednání na životní prostředí 
a zlepšili prostředí ve škole a v jejím okolí.  

Vytvořili jsme dva pracovní týmy. Do-
spělý Ekotým, který se skládá ze zástupců 
dětí MŠ, žáků ZŠ, pedagogů, provozních za-
městnanců, rodičů i zástupců obce, se sešel 
2x ročně. Dětský Ekotým se scházel pravi-
delně 1x měsíčně. Program Ekoškola obsa-
huje čtyři témata.  V letošním školním roce 
jsme se více zaměřili na  téma Prostředí.  

Na poslední schůzce Ekotýmu jsme se 
zamýšleli společně s dětmi nad tím, co se 
nám povedlo, ale také jsme přemýšleli o tom, 
co můžeme ještě změnit k lepšímu.  
Jak se změnila naše škola v souvislosti 
s tímto programem? 

V mateřské škole i ve školní jídelně 
jsou v oknech umístěny pokojové květiny, 
které jsme vypěstovali a zasadili. Na školní 
zahradě jsme zorganizovali v tomto školním 
roce dvě brigády, do kterých se zapojili i ně-
kteří rodiče a významně nám pomohl i pan 
zahradník se svými pomocníky. Společnými 
silami se nám podařilo osadit zahradu nový-
mi stromy a keři, zhotovit záhony, udělat 
ohniště. Obec nám pomohla s dodáním 
a umístěním laviček k ohni i k pískovišti. Za-

koupila nám i sud na dešťovou vodu. Také 
jsme společně s dětmi na školní zahradě za-
ložili Hřbitov odpadků.  S výrobou tabulek, 
na kterých jsou názvy a doba rozpadu jednot-
livých předmětů, nám pomohla jedna ma-
minka. 

Pracujeme na přizpůsobení venkovní-
ho altánku na zahradě školy  pro účely pří-
rodní venkovní učebny, kterou bychom 
v dalších letech mohli využívat 
v dopoledních i odpoledních hodinách. 

 I v následujícím školním roce se bude-
me snažit prostředí mateřské školy zlepšovat. 

Na příští školní rok jsme si vybrali demokra-
tickou cestou, cestou vzájemné dohody, další  
téma pro činnost Ekotýmu – téma Odpady. 

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ 
DRUŽINY  

Ve školním roce 2015/2016 navštěvo-
valy školní družinu v Nemili děti z 1. – 4. 
ročníku. Své schopnosti a dovednosti si 
v průběhu roku vyzkoušely na projektech, 
které se týkaly dopravní výchovy, pohybo-
vých aktivit, vánočních zvyků a našich smys-
lů. 

PODZIM: Školní družina uspořádala tradič-
ní soutěž „O nejkrásnější list podzimu.“ 

Ukládání a probouzení broučků – děti v lese 
ukryly do příbytků z přírodního materiálu 
broučky, které si samy vyrobily z moduritu. 
Na jaře jsme si je s napětím šli zase vyzved-
nout. A všichni zimu opravdu téměř bez ne-
hod přečkali. 

ZIMA: V adventním období jsme se sezná-
mili s různými vánočními zvyky. Vyrazili 
jsme i na výstavu pořádanou „Střední školou 
sociální péče a služeb.“ 

JARO: Příchod jara jsme uvítali tradičním 
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vynášením „Moreny.“ Jednu vyrobili chlapci 
a druhá byla výtvorem děvčat. Každá skupin-
ka pro svou Morenu složila i říkanku. Pro 
vhození do řeky jsme si vybrali most 
u „Ameriky“ a kus cesty jsme naši Morenu 
a Mariňáka vyprovodili. 

Součástí družinových aktivit byly i tur-
naje v piškvorkách a skládání puzzle, spor-
tovní soutěže, stopovací hry, zdokonalování 
v badmintonu a ping pongu, výpravy za po-
zorováním okolní přírody, výtvarné činnosti 

a výzdoba školy apod.  

Žáci vybírali z nabídky zájmových kroužků: 
Angličtina pro nejmenší, Zdravuška, Malý 
objevitel, Etika s Pavlínou a Počítačový 
kroužek. 

Více se můžete dočíst na našich webových 
stránkách www.zsnemile.webpark.cz 

Přejeme vám krásné léto!                 

 Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Nemile 

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEMILE 

Sběr starého železa 

          Dne 22. 4. 2016 jsme provedli „jarní 
sběr starého železa“. V obou obcích se sesbí-

ralo celkem 2200 kg železa, čímž bychom 

chtěli poděkovat spoluobčanům za jejich při-
spění. Ohledně termínu podzimního sběru 

železa Vás budeme informovat ve zpravoda-

ji, obecním rozhlase, na plakátech a na obec-
ních i hasičských internetových stránkách. 

DOBRÁCI ROKU 

          Náš sbor se zúčastnil celorepublikové 

soutěže „Dobráci roku“, kterou pořádal Čes-

ký rozhlas. Soutěž byla spuštěna v září loň-
ského roku a běžela do letošního června. 

Každý pátek po 15 hod. byl odvysílán 

„medailonek“ o předem vylosovaném sboru 
dobrovolných hasičů v každém kraji. 

          Náš sbor byl vylosován v pátek 

29.4.2016 ve vysílání Českého rozhlasu – 
Olomouc. V úterý 3. května se konalo veřej-

né natáčení medailonku o našem sboru na 

hasičské zbrojnici v Nemili. Návštěvníci to-
hoto „Dne otevřených dveří na zbrojnici 

v Nemili“, spolu s redaktorem Českého roz-
hlasu Olomouc Miroslavem Kobzou a redak-

torem z Šumperského a jesenického deníku, 

si mohli prohlédnout naše zázemí, techniku, 
koláže o historii sboru, či trofeje ze soutěží, 

apod. 

          Reportáž byla odvysílána na Českém 
rozhlase Olomouc v pátek 6. května po 

15. hod. a od této chvíle po dobu jednoho 

týdne mohli posluchači posílat našemu sboru 
SMS (ve tvaru DOBRACI NEMILE), který-

mi nás podpořili v konkurenci zbylých 
39 vylosovaných sborů v rámci našeho regio-

nu. 

          Náš sbor nasbíral od svých příznivců 
celkem 311 SMS hlasů a obsadil 20. místo 

z 40-ti vylosovaných sborů našeho kraje. Re-

gionální a pak i republikové kolo vyhrál Sbor 
dobrovolných hasičů z Bludova, který jako 

výhru získal oslavu pro celou obec za 

100.000,- Kč a 150.000,- Kč na vybavení!  
          Tímto bychom chtěli poděkovat Všem, 

kdo nás v této soutěži podpořili svými SMS 

hlasy! 

Reportáž o našem sboru naleznete pod tímto 
odkazem: http://www.rozhlas.cz/olomouc/
dobraci/_zprava/na-soutezich-se-nam-ted-
dari-rikaji-hasici-z-nemile--1610563 
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Kompletní informace o soutěži naleznete na 

internetových stránkách Českého Rozhlasu 
Olomouc: http://www.rozhlas.cz/kraje/

dobraci/ nebo na našich stránkách:  http://

sdh.nemile.cz/cz/dobraci-roku-na-cr-
olomouc. 

Úspěchy hasičského družstva mužů na sou-
těžích Velké ceny okresu Šumperk 

          Naše soutěžní družstvo mužů se 

30. dubna zúčastnilo okrskové soutěže 
v Maletíně, kde obsadili 1. místo, čímž po-

stoupili na okresní soutěž, která se konala 

28. května v Bludově, kde vybojovali pěkné 
4. místo z 19. nejlepších družstev našeho 

okresu. 

          Dále pak 26. června vyhráli soutěž 
Velké ceny v Mostkově v konkurenci 

32 družstev z okresů Šumperk, Bruntál, Jese-

ník a Olomouc, a tímto výsledkem se vy-
houpli na celkové 2. místo průběžného bodo-

vání Velké ceny okresu Šumperk Holba CUP 

2016. 

          Věřme a přejme jim, aby se jim takto 
dobře dařilo i v dalších hasičských soutěžích 
a přijďte jim prosím fandit a podpořit je na 
těchto soutěžích. 

 Veškeré informace, včetně rozpisu sou-
těží, výsledků soutěžního družstva, či činnos-

ti sboru naleznete na našich internetových 

stránkách sdh.nemile.cz . Případné dotazy, 
připomínky, či podměty nám můžete zaslat 

na e-mail: SdhNemile@seznam.cz 

Pozvánka: Vepřové hody a Hasičská sou-
těž v Nemili 

          Dovolte, abychom Vás pozvali na naše 

již tradiční Vepřové hody v Nemili, které ja-
ko každoročně pořádáme druhou srpnovou 

sobotu, tj. 13. srpna od 14 hod. na hřišti 
a v Kulturním domě v Nemili. Letos se mů-

žete těšit mimo jiné na vystoupení mažoretek 

ze Zábřeha, dětský kolotoč ZDARMA, ohni-
vou šou, a další. K poslechu a tanci bude hrát 

DJ FABIO ze Šumperka. 

Těšíme se na Vaši účast! 

          Dále pak jste srdečně zváni 3. září od 
10 hod. na 33. ročník hasičské pohárové 
soutěže  
„O putovní pohár starosty obce“, zařazené 

do soutěží Velké ceny okresu Šumperk – 

Holba CUP 2016. Budou zde k vidění požár-
ní útoky mužů a žen z téměř 50 družstev sbo-

rů dobrovolných hasičů okresů Šumperk, Je-
seník, Bruntál a Olomouc. Přijďte prosím 

podpořit naše závodníky! Děkujeme. 

za Sbor dobrovolných hasičů v Nemili 
Lukáš Urban (starosta) 

SVOZ ODPADU 

Svoz komunálního odpadu v obci Nemile: 

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: 

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  (31.8., 28.9., 26.10., 30.11., 28.12) 
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SPORTOVNÍ SLOUPEK 

KULTURNÍ SLOUPEK 

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

13.8. Vepřové hody 

20.8. Turnaj ve vybíjené 

3.9. Hasičská soutěž 

27.9. Zvěřinové hody 

29.10. Halloweenský bál 

26.11. Rozsvěcení stromku Nemile 

27.11. Rozsvěcení stromku Lupěné 

4., 11., 18.12.2016 Punčobraní u Tvrze 

Týdenní vytížení tělocvičny: 

 

Pondělí 10:30-13:00, 19:00-20:00 

Úterý  17:00-18:30 

Středa12:00-15:00, 17:00-20:00 

Čtvrtek 17:00-20:00 

Pátek 17:00- 18:30 

Neděle10:00- 11:30, 13:00-17:00 

Zamluvené prostory: 

 

Sál: 

13.8., 27.8., 3.9., 9.-11.9., 27.9., 27. a 28.12. 

Z toho 11.9. a 28.12. pouze dopoledne 

 

Peklo: 

20.8.2016 
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