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

 

SLOVO STAROSTY 

. 

 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych vám v úvodu popřál krásný podzim, ještě pár slunečných dnů a pří-

jemně strávený konec roku. 

Zhruba před měsícem započala stavba kanalizace, která potrvá cca do roku 2018. 

O průběhu výstavby Vás budeme pravidelně informovat SMS rozhlasem a pomocí zpravo-

daje. V případě individuálních dotazů se můžete obrátit přímo na obecní úřad, či stavbyve-

doucího. Také byl nedávno vydán informační bulletin, který Vám, doufám, hodně otázek 

objasnil. 

V letním období se nám podařila i oprava vstupní budovy hřbitova a vydláždění 

chodníčku mezi hroby.  Zlepšil se tím přístup pro maminky s kočárky a lidi s horšími pohy-

bovými schopnostmi. Téměř u konce je i restaurování kamenného kříže. V plánu je ještě na-

instalování lamp. Děkujeme, že jste při opravách byli trpěliví a nevznikly tak žádné problé-

my. 

Závěrem bych chtěl poděkovat hasičskému týmu, který v letošním roce dokázal na 

domácí  půdě zvítězit. Po více jak 25 letech se pohár vyhřívá na nemilské hasičárně. Jde 

o obrovský úspěch celého mužstva. 

 

          Petr Šimek, starosta obce 



 

2 

Zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne: 

12.9.2016 

Odkup 1/7 podílu pozemku 412 v k.ú. Fili-

pov u Zábřeha o výměře 1272 m2  za cenu  

7280 Kč.  

Převedení 1,5 mil. Kč z běžného účtu na 

účet ČNB za účelem financování výstavby 

vodovodu a kanalizace v obci. 

Smlouva o výpůjčce č. OS201620000121 

se  společností EKO-KOM, a.s. se sídlem: 

Na Pankráci 1685/17, 14021 Praha 4 na bez-

úplatné zapůjčení  deseti  nádob na třídění 

odpadu. 

Smlouva se společností  TIZZI spol. s.r.o. , 

Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž na zpra-

cování elektronické webové žádosti, analýzu 

produkce odpadů a materiálových toků, pro-

jektový záměr  včetně rozpočtů pro pořízení 

domácích kompostérů a štěpkovače v rámci 

výzvy č. 40 v OPŽP za cenu 35 000 Kč bez 

DPH. 

Výběrové řízení na zhotovení Turistické 

naučné stezky Lupěnské hory a pověření sta-

rosty obce na zajištění  osoby, která výběrové 

řízení zhotoví za celkovou cenu v maximální 

hodnotě 15 000 Kč bez DPH. 

Schválení pořadí uchazečů dle doporučení 

hodnotící komise v závěrečné zprávě o po-

souzení a hodnocení, tedy přidělení zakázky 

uchazeči  ,, 

Česká spořitelna, a.s. IČ 45244782, Praha 

4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14 000“, na ve-

řejnou zakázku na služby ,, Poskytnutí ban-

kovního úvěru ve výši 30.000.000,- Kč na 

zajištění spolufinancování projektu: ,, Splaš-

ková kanalizace a vodovod v obci Nemile“. 

Následně zastupitelstvo obce Nemile pověřu-

je  starostu obce Nemile podpisem smlouvy 

s vítězným uchazečem po uplynutí zákon-

ných lhůt pro podání námitek.  

Směrnice č. 15 o pronájmu pozemků 

ve vlastnictví obce Nemile. 

Zpracování studie energetického hospo-

dářství  OÚ Nemile č.p. 93 + energetický 

management obce. 

Vyhotovení průkazů energetické náročnos-

ti budov (PENB) ve vlastnictví obce Nemile.   

Dodatek ke smlouvě č.07/2016 s Ing. arch. 

Vladimírem Dujkou, se sídlem Kamenná 

3858, 76001 Zlín, na změnu zpracování do-

kumentace územního plánu . 

Schválení  rozpočtové změny č.10/2016 

Zastupitelstvo obce Nemile vzalo na vědo-

mí: 

Smlouvu o dílo na zhotovení zemních pra-

cí na místním hřbitově v Nemili firmou STA-

VREL s.r.o., se sídlem Hlavní 137, 78833 

Hanušovice za cenu 22 416 Kč bez DPH. 

Rozpočtovou změnu č.9/2016. 
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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 popelnice 

 Z důvodu navýšení produkce komunálního odpadu oproti minulému roku, bude na nej-

bližším zasedání zastupitelstva navrhnuto zvýšení ročních poplatků z 300 Kč/os. na 350 Kč/

os. Občané nechtějí třídit a stále více odpadu končí v popelnicích. Tím vznikají obci obrov-

ské náklady na likvidaci těchto odpadů. Bohužel na to doplácí i ti, kteří odpad třídí a snaží 

se, aby vznikalo co nejméně zbytkového odpadu. Pokud má kdokoliv k navýšení odpadů 

připomínky, prosím o jejich zaslání na e-mail petr.simek@nemile.cz, nebo osobní sdělení na 

obecním úřadě. Vše podrobně vysvětlím, případně si vyslechnu Vaše návrhy. 

Svoz objemového odpadu 

 Dne 7. listopadu od 8:00 hodin budou na hřišti přistaveny kontejnery na velkoobjemo-

vý odpad. Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské 

linky. Sběr bude probíhat do 8. listopadu do 12:00 hodin. Prosíme občany, aby tento vyme-

zený čas dodrželi a nenaváželi odpad dopředu. 

 V úterý 8. listopadu bude probíhat sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu, který 

potrvá do středy 9. listopadu  taktéž do 12:00 hodin. 

Elektroodpad – spotřebiče (velké i malé), baterie, akumulátory, jednotlivé části elektrozaří-

zení, telefony, elektrické hračky. 

Nebezpečný odpad – barvy, oleje, maziva, lepidla, spreje, tmely, zářivky, pneumatiky (max. 

2 ks), duše, hasící přístroje, autobaterie, tonery, inkousty.  

!!! Jedná se pouze o malé množství z domácností !!! 
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Anketa 

 Obec Nemile bude v nejbližších dnech 

rozhodovat o vzhledu obecního znaku 

a  obecní vlajky. Všichni občané mají mož-

nost vyjádřit se a napomoci v rozhodování. 

Návrh znaku obce dle zákona o obcích: 

 Návrhy vychází především popsaných 

historických sfragistických pramenů – přede-

vším razítek, z nichž byly odvozeny neofici-

ální „znaky“ místních částí obce. Všechny 

varianty návrhu znaku tak tedy počítají 

s figurou radlice a krojidla z razítek obce Ne-

mile (s výjimkou jedné varianty, v níž je zob-

razena pouze radlice bez krojidla) a s figurou 

raka z razítek místní části Lupěné. Většina 

variant má podobu polceného štítu odvoze-

nou ze staršího nemilského razítka, přičemž 

počet dvou znakových polí koresponduje 

s počtem dvou místních částí obce. Kromě 

reflexe sfragistických pramenů obsahuje ná-

vrh znaku také následující figury: 

 Heroldský figurální motiv třikrát dělené 

vlnité paty štítu vykresluje polohu obce na 

obou březích Moravské Sázavy a další vodní 

toky a plochy v obci, například přehradní ná-

drž Nemilka. 

 Obecná figura trojvrší, nebo heroldská 

figura stříbrno-červeného šachování předsta-

vují motivy erbu Kryštofa Hubry-

ka z Belnsdorfu (KRYSTOF STARSSI HV-

BERCK Z BELNSDORFV), stavitele nemilské 

tvrze v 17.století. 

 Obecné figury dvou pětilistých květů  

jsou převzaty z nejstarší pečeti Nemile 

a svým počtem vystihují počet místních částí 

obce.  

Heraldická pravidla o barvách a kovech: 

 Při realizaci návrhu znaku lze postupo-

vat tak, že se jednotlivé varianty návrhu zna-

ku od sebe liší kromě kompozičního řešení 

také v barevném provedení. Pokud jde o zvo-

lení barev znaku v obecné rovině, existuje 

v heraldickém tvarosloví pravidlo o nemož-

nosti pokládání barvy na barvu a kovu na 

kov. V klasické komunální heraldice českých 

zemí hovoříme o šesti základních tinkturách, 

k nimž posléze přibyly další doplňkové tink-

tury, kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě 

z oněch základních tinktur jsou tzv. kovy - 

zlatá neboli žlutá a stříbrná neboli bílá, za-

tímco ostatní - červená, modrá, zelená a čer-

ná - patří do kategorie barev. Je tedy možno 

volit buď kovový štít (resp. kovové pole ští-

tu) a barevné figury, či opačně barevný štít 

(resp. barevné pole štítu) a figury kovové. 

V obou případech je přitom vhodné zachovat 

co nejmenší možný počet tinktur. 

 U návrhu znaku pro obec Nemile lze 

pak - při zachování popsaného pravidla – 

uplatnit především tinktury vycházející 

z obvyklých tinktur zobrazovaných figur (tj. 

např. stříbrná radlice s krojidlem a červený 

rak), nebo reflektující historicko-geografické 

motivy (tj. např. zelená jako odkaz na ven-

kovskou krajinu, modrá jako vyjádření vod-

ních toků a ploch, nebo kombinace tinktur 

moravského zemského znaku). 

 

OBECNÍ ZNAK, OBECNÍ VLAJKA 
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Volbu Vámi vybraného znaku a vlajky, který by podle Vás nejlépe reprezentoval naši obec, 

prosím zašlete na e-mail petr.simek@seznam.cz, nebo vhoďte do schránky u obecního úřa-

du. 

OBECNÍ ZNAK, OBECNÍ VLAJKA - VARIANTY 



 

6 

 DĚJINY OBCÍ NEMILE A FILIPOVA    (část 4.) 

Světová válka 1914-1918 

 Světová válka začala vypovězením války Rakouska-Uherska Srbsku. 1. srpna byla vy-

hlášena všeobecná mobilizace mužů od 20 do 42 roků. Byly to smutné výjevy, když se lou-

čili otcové rodin se svými drahými, rodiče se svými syny, kteří měli být oporou v jejich stá-

ří. Narukovalo 55 mužů z Nemile a 25 z Filipova. Úroda byla ještě většinou na polích. Co 

to bylo očekávání listonoše, zda nese nějakou zprávu od jejich vojáka a když napsal, co pí-

še? Smutno bylo tam, kde přišla zpráva, že někdo padl. Nutnost postarat se o živobytí do-

hnala ženy s dětmi k tomu, aby se postaraly o úrodu, pooraly a zasely. Z nedostatku kasáren 

bylo vojsko ubytováno ve školách. V nemilské škole byla v roce 1915 ubytována jedna 

kompanie pěšího pluku č. 100. Na zahradě byla polní kuchyně, kam místní chudí lidé chodi-

li pro zbytky jídel, protože byl nedostatek potravin. Výcvik vojáků probíhal v okolních le-

sích a na polích. Na Nemilkách byla střelnice mezi Rázovým dolem a Zbytkama. Střílelo se 

do figur, které stály u Rázova dolu. Po 100 až 60 metrech byly zákopy. Vojsko platilo v roce  

1915 obci 249,70 Kč a v roce 1916 to bylo 320,-- Kč. Původní vojsko odešlo v dubnu 1915 

na ruskou frontu. Pak přišel do Zábřeha pěší pluk č. 93. Byli to vojáci z Polska. S těmi lid 

vystál. Vojáci chodili hladoví a prosili o jídlo. Lidé před nimi zavírali. Střelnici na Nemil-

kách používali vojáci až do konce války v roce 1918.  

Ženy dostávaly po mužích, kteří narukovali podporu 40 haléřů na osobu denně, 

od roku 1916 pak 1,60 Kč denně. Rovněž tak dostávali nemajetní rodiče po svých synech. 

Peněz bylo dost, ale nebylo co, za ně koupit. Veškeré potraviny byly na lístky. Maso se se-

kalo 2x týdně a stály se na ně fronty. Ti, kteří měli pole a svoje živobytí, těm bylo jídlo zre-

krutováno. Někteří si dělali tajné skrýše, kam si schovávali jídlo. Lidé si mleli doma obilí 

na ručních mlýncích.Od roku 1916 obce dávaly lidem kukuřičnou a bramborovou mouku 

a ovesnou rýži. Čaj se vařil z listí ostružin, v lese se hrabalo bukové listí, které se posílalo 

do tabákových továren. Lidé nosili šaty z papíru. Ženy musely dávat pozor, aby je praním 

nepoškodily. Pro vojsko byly zrekrutovány všechny měděné kotle a mosazné kliky u dveří. 

Lidé museli dávat pozor, aby se nedostali do sporu s Němci. Němci stupňovali svoje nepřá-

telství vůči Čechům s nárůstem úspěchů českých legií za hranicemi Rakouska-Uherska. 

Proto všichni radostně uvítali, když obecní sluha 28. října o půl sedmé oznamoval prohláše-

ní československé samostatnosti v Československou republiku. Obyvatelé Nemile se zú-

častnili táboru v Zábřehu, kde bylo přečteno Prohlášení národní rady v Praze. Zazpívala 

se národní hymna "Kde domov můj" a "Hej Slované", byly strženy ze státních budov ra-

kouské znaky. Začali se vracet toužebně očekávaní vojáci. Vraceli se vysíleni a podvyžive-

ni. Z války se nevrátili tito občané: Schiffner Josef, Dómes Václav, Gregora Josef, Hrdina 

Jan, Hroch Josef. Kondler Antonín st., Kondler Antonín ml., Matura Emil, Němec Vincenc, 

Rotter František, Šnajdr Josef, Špička Michal, Štajgl Ignác, Švub Josef, Janků František, 

Švub Jan a Krobot František. 
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Zajímavosti 

 Hřbitov v Nemili byl z nařízení okresního hejtmanství vystavěn v roce 1912 a byl spo-

lečný i pro obec Filipov. Stavba stála 5.490 Kč. Platbu ve výši 2/3 platila obec Nemile, 1/3 

platila obec Filipov. U hřbitova bylo hasičským sborem zasazeno 6 lip dne 26. dubna 1914. 

Akce se zúčastnily také školní děti se svými učiteli. Řídící učitel Josef Žváček promluvil 

k zúčastněným o kráse a užitku stromů a významu lip pro český národ. 

 Vlaková zastávka Lupěné byla povolena ředitelstvím společnosti státních drah dne 

12. srpna 1912 u strážního domku a to pouze pro osobní dopravu. Zastávka byla postavena 

na pozemku nemilském, ale nesla jméno Lupěné, protože tato obec si o zastávku zažádala. 

Obec Lupěné hradila náklady na zřízení ve výši 1.000,-- Kč. V roce 1919 byl ve strážním 

domku umístěn telefon. V roce 1921 byla z Hoštejna převezena dřevěná čekárna. Obnos 

za převoz a umístění ve výši 1.000,-- Kč zaplatila obec Lupěné.  

 Betonový most přes řeku Sázavu byl pořízen v roce 1911 na místě dřevěného. Před 

tím kolem roku 1875  byl zde brod pro jízdní a vysoká dřevěná lávka pro pěší. 

 Silnice obcí Nemile byla vyměřena už v roce 1914 od zábřežských hranic až k hostinci 

Alfréda Winda na Filipově. Spočítána byla na 1.657 metrů. Se stavbou se začalo 8. února 

1923 a kolaudace byla 13. května 1924. Stavba silnice stála 232.340,24 Kč. Ve vydání byly 

také započteny náklady na výkup pozemků, odstranění staveb, úprava cesty na Fipově. Dél-

ka silnice byla 1.745 metrů. 

 Stavba splavu u Lupěného - byla provedena v létech 1898. Splav byl železobetonový 

a vlastnilo ho vodní družstvo v Zábřehu. Dřívější splav byl dřevěný a stával asi 200 m pod 

novým splavem u strážního domku, proti železničnímu mostu, pod nímž protéká mlýnská 

strouha. Betonářské práce prováděli Italové. 

 Pálenice u Korytek postavena v roce 1930 nákladem 2.000 Kč. Kotel se zařízením 

stál 3.000 Kč. K pálení v Nemili byly přiděleny všechny okolní obce. Roku 1934 byl kotel 

dle vládního nařízení předělán, což si vyžádalo asi 400 Kč. 

 Pomník padlým vojákům z války 1914-1918 byl postaven nákladem spolku Sdružení 

katolické omladiny a přispěním občanů v roce 1934. Omladina z celkových nákladů 

1.012,80 Kč doplatila 743,20 Kč. Pomník byl odevzdán veřejnosti 9. září o slavnosti 

za účasti velkého množství lidu. 

 Obecní domek - chudobinec - stavba byla zahájena roku 1932, aby zde mohli žít ti, 

kteří neměli vlastní domek nebo neměli finanční prostředky, za které by si domek koupili. 

Před tím tito lidé byli umístěni na hřbitově v "pitevně". Protože obec neměla dost peněz, 

stavba se protáhla až do roku 1934. Do stavby se zapojili téměř všichni občané odpracová-

ním 6-12 hodin zdarma. Náklady na stavbu byly 17.622,-- Kč.  
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Nemile : 
1. Starostové ProOlomoucký kraj 56,88 % 

2. Koalice pro Olomoucký kraj 15,11 % 

3. ANNO 2011 7,11 % 

4. ODS 4 % 

5. shodně ČSSD, Koalice SPD a SPO 3,55 % 
 

Zábřežsko : 
1. Starostové ProOlomoucký kraj 23,66 % 

2. ANNO 2011 17,26 % 

3. Koalice pro Olomoucký kraj 17,26 % 

4. KSČM 11,12 % 

5. ČSSD 9,86 % 
 

Okres Šumperk : 
1. ANNO 2011 22,36 % 

2. Starostové ProOlomoucký kraj 17,29 % 

3. ČSSD 13,5 % 

4. KSČM 10,78 % 

5. Koalice SPD a SPO 8,5 % 
 

Olomoucký kraj : 
1. ANNO 2011 23,77 % 

2. ČSSD 13,88 % 

3. KSČM 11,56 % 

4. Koalice pro Olomoucký kraj 11,39 % 

5. Starostové ProOlomoucký kraj 9,68 % 
 

OHLEDNUTÍ ZA VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÍHO KRAJE 

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEMILE 

Velký úspěch nemilských hasičů,  aneb družstvo mužů získalo titul 

„vícemistrů“ okresu Šumperk. 
V letošním roce se soutěžní družstvo zúčastnilo 33 soutěží, převážně pak soutěží 

Velké ceny okresu Šumperk HOLBA CUP 2016.Soutěžní tým byl podpořen novým strojem, 

s kterým kluci dosahovali velmi kvalitních výkonů v průběhu celé sezóny a řadili jsme 

se mezi favority mezi družstvy našeho okresu. 

Z těchto úspěchů bych zmínil vítězství na Velké ceně v Mostkově a 3. září vítězství 

na 33. ročníku domácí soutěže Velké ceny v Nemili, na které tento úspěch byl umocněn 

tím, že Putovní pohár starosty obce nebyl vyhrán domácími družstvyod roku 1990, 

tj.putovní pohár se vrátil do Nemile po 26 letech! Nemilské družstvo zvítězilo na domácí 

soutěži s časem 16,51s, což je zároveň i rekord této trati. Velký dík,také patří všem divákům 

a fanouškům, protože ti dokázali vytvořit naprosto úžasnou atmosféru a tímto jim děkujeme 

za jejich účast, podporu a fandění, protože to hnalo naše kluky dopředu! Druhým týmem 

v kategorii mužů bylo družstvo Nemrlova (Oskava) s časem 16,93 a na třetí družstvo 

z Mostkova s časem 16,95. V kategorii žen pak bylo pořadí následující: 1. Hrabová 18,95, 

2. Chromeč 18,77 a 3. Pavlov 18,78. 

Děkujeme OÚ Nemile za podporu soutěžního družstva, které velmi dobře reprezen-

tuje naši obec. A taktéž děkujeme za finanční přispění pro zakoupení cen do soutěže. Děku-

jeme zároveň i členkám ČČK Nemile za odborný zdravotnický dozor při této akci. Děkuje-

me také sponzorům za finanční podporu této akce. 
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Další úspěchy domácího družstva 

v letošní sezóně jsou: 2. místa z Velké ceny 

v Třeštině a Dubicka; 3. místa z Velké ceny 

ve Zvoli, Velké ceny v Postřelmůvku a Velké 

ceny v Bludově; 4. místa z Lesnice 

a z Okresního kola v Bludově a 5. místo 

z Velké ceny v Ráječku. 

Největším úspěchem letošní sezóny 

je pak umístění domácího družstva mužů na 

celkovém 2. místě Velké ceny okresu Šum-

perk HOLBA CUP 2016ze všech zúčastně-

ných družstev okresu. V tomto seriálu soutě-

ží velké ceny letos vyhrál Hrabišín se ziskem 

348 bodů, naše družstvo na druhém místě  

s 279 body a na třetím místě Nemrlov s 272 

body. 

 

Vepřové hody 
Dne 13. srpna jsme již tradičně pořá-

dali na hřišti u KD Vepřové hody. Počasí 

nám přálo. Návštěvníci shlédli vystoupení 

mažoretek, děti měly zdarma kolotoč, vpod-

večer proběhla 2x „ohnivá šou“ a k poslechu 

a tanci hrál letos poprvé DJ Fabio ze Šum-

perka. Pro děti zde byla bublinková diskoté-

ka, která v pozdějších hodinách přešla 

v diskotéku pro dospělé doplněnou o světel-

nou šou. 

Děkujeme všem návštěvníkům za Vaši účast 

a OÚ Nemile za podporu. 

 

 Vaše podměty a připomínky nám může-

te zaslat e-mailem na adresu SdhNemi-

le@seznam.cz,  popř. navštívit naše interne-

tové stránky sdh.nemile.cz, kde naleznete 

vše o naší činnosti a aktuálním dění. 

Za SDH Nemile  

Starosta SDH Nemile Lukáš Urban. 

INFORMACE OD SPOLKU SOKOL NEMILE 

Sportovní dění v obci neustále roste a jsme velice rádi, že nás v tom občané Nemile 

podporují. Momentálně máme jeden sportovní oddíl a to oddíl stolního tenisu, kde od letoš-

ního roku trénuje i mládež. Pokud by měl někdo zájem trénovat s mládeží, rádi ho uvítáme 

každý pátek od 17:00 hod. Mužský oddíl, v letošním roce zahájil druhou sezónu výhrou 

s oddílem Postřelmova D a zajistil si tak první vítězství  v regionální soutěži vůbec. 

 V příštím roce se Sokol chystá převzít provozování tělocvičny v KD, s tím bude spojen 

nový systém pronájmu a propůjčení tělocvičny, v neposlední řadě také nová pravidla a pro-

vozní řád tělocvičny.  V této souvislosti hledáme nové členy, kteří by se chtěli podílet na ve-

dení Sokola. Jedná se zejména o administrátora webových a internetových služeb, správce 

tělocvičny, kronikáře, žurnalistu a účetního. Pokud by měl kdokoliv zájem si přivydělat 

a některou z funkcí zastávat, ozvěte se prosím na e-mail tjsokolnemile@gmail.cz. 
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 Dále hledáme nové členy, kteří by se chtěli účastnit a podílet na rozvoji sportu a mlá-

deže v obci. Lidé, kteří mají co říct a chtějí se aktivně zapojit do pořádání sportovních a kul-

turních událostí je málo, proto se neostýchejte a napište nám na e-mail tjsokolnemi-

le@gmail.cz. Zanedlouho se bude konat valná hromada a rádi bychom přivítali nové bratry 

a sestry a zapojili je do dění v obci. 

ODDÍL STOLNÍHO TENISU 

Tabulka IV Regionální soutěže okresu Šumperk po 2. kole. 

SPORTOVNÍ SLOUPEK 

Hodové fotbal 

 Letošní hodový fotbal se uskutečnil za sychravého počasí na hřišti v Nemili, kde pro-

běhlo tradiční utkání ženatých proti svobodným. Hráči i diváci se sešli navzdory špatného 

počasí ve velkém počtu a netrpělivě očekávali, zda svobodní odčiní svou vysokou porážku 

z minulého roku. Celý zápas byl velmi vyrovnaný a váha misek se přelévala každou chvíli 

na jinou stranu. Ženatým ale vyšel především závěr, kdy zápas dokázali strhnout na svoji 

stranu a nakonec zaslouženě vyhráli 7:4. Nejvíce k vítězství přispěl Miroslav Vysloužil zva-

Týdenní vytížení tělocvičny: 

 

Pondělí 10:30-13:00 

Úterý  19:00-20:30 

Středa12:00-15:00, 19:00-21:00 

Čtvrtek 17:00-21:00 

Pátek 17:00– 18:30 

Neděle10:00- 11:30, 17:00-19:30 

Zamluvené prostory: 

 

Sál: 

21.-23.10.2016, 27.-28.12.2016 

 

Peklo: 

28.10. 2016, 31.12.2016 
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KULTURNÍ SLOUPEK 

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

22.10. Halloweenský bál 

26.11. Rozsvěcení stromku Nemile 

27.11. Rozsvěcení stromku Lupěné 

4., 11., 18.12.2016 Punčobraní u Tvrze 

18.2.2017 Obecní ples 

ný „Del Piero“ který přelstil brankáře hned třikrát a zajistil si tak uznání spoluhráčů i obe-

censtva. Gratulace a poděkování však patří všem kdo se zúčastnili a to jak u balónu, tak 

u piva. 
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SVOZ ODPADU 

Svoz komunálního odpadu v obci Nemile:  

1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12. 

Svoz komunálního odpadu v obci Lupěné:  

25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 

Svoz plastů pro obě obce:  

POSLEDNÍ STŘEDU V MĚSÍCÍ  (26.10., 30.11., 28.12) 


