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NEMILSKÝ ZPRAVODAJ 

VYDÁVÁ OBEC NEMLE  ZDARMA    ÚNOR 2017    E 21928/2  

 

SLOVO STAROSTY 

. 

 

 

Váţení spoluobčané, 

rok 2016 uţ je za námi a začátek nového roku svádí k bilancování minulého roku 

a přiblíţení co nás čeká v roce letošním. Loňský rok byl velmi bohatý na nabídku kulturních 

akcí, které byly velmi vydařené a velice mě těší, ţe si obec drţí dostatek společenského vy-

ţití pro občany. V tomto trendu nepolevíme ani letos, spíše naopak a hodláme připravit i ně-

co nového. Co se týče stavebních prací, nejvíce obec poznamenává výstavba kanalizace, 

která probíhá od podzimu loňského roku a bude následovat i celý letošní rok. Momentálně 

je stavba z důvodu nepříznivého počasí zastavena. Výstavbám, opravám apod. v roce 2016 

i plánovaným v letošním roce se budu věnovat v samostatném článku později. V letošním 

roce byl také spuštěn SMS rozhlas. Domácnosti, do kterých sms ještě nechodí, přijďte si 

prosím vyplnit jednoduchý formulář na podatelnu OÚ. V minulém roce proběhlo celkem 

osm zasedání zastupitelstva, kde bylo projednáno 97 bodů usnesení, a všechny byly přijaty. 

... 

 Jako zástupce obce bych chtěl poděkovat panu Josefu Macháčkovi za veškerou práci, 

kterou pro obec za posledních více jak 30 let vykonal jako správce. Byl velmi svědomitý 

a poctivý a má spolupráce s ním, i kdyţ jen posledních pár let si vysluhuje veškerou úctu.  

Doufám, ţe na chvíle strávené u obce bude dlouho a v dobrém vzpomínat. 

... 

Na závěr Vám všem přeji do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Ať nás 

v Nemili i Lupěném čeká klidný a pohodový rok.  

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

31. 10. 2016 

Smlouvu o provozování vodovodu a dohoda 

o úpravě vzájemných vztahů se společnostmi 

ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOHOSPO-

DÁŘSKÁ SPOLEČNOST a VODOHOSPO-

DÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK na provo-

zu vodovodu v Lupěném. 

Obecně závaznou vyhlášku obce Nemile č. 

3/2016 o místním poplatku za provoz systé-

mu shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpa-

dů. 

Prodej pozemků s parcelními čísly 63/1,  

224/6, 224/5,  224/4, 224/3, 224/10,  vše 

v K.Ú. Lupěné za cenu 27.730,-Kč.  

Zpracování projektové dokumentace 

k územnímu rozhodnutí o změně vyuţití úze-

mí, včetně zajištění územního rozhodnutí  

pozemku p.č.  420/101 a p.č. 451/10 v K.Ú. 

Filipov u Zábřeha. 

Zrušení spořícího účtu u Komerční banky na 

převod zůstatku na účet České spořitelny . 

Zrušení stoky B3 při současné realizaci kana-

lizace v obci Lupěném. 

Zrušení řádu „V6“ na nově budovaném vo-

dovodu v obci Lupěném. 

Výsledek zprávy finančního výboru ze dne 

15. 8. 2016   

Obecně závaznou vyhlášku obce Nemile 

č.4/2016 o nočním klidu. 

Nákup profesionálního sypače MTM TS 

1000 za cenu 113 046 Kč bez DPH. 

Opravu zásahové stříkačky PS 12 za cenu 

95 000 Kč. 

Pořízení analogového kamerového systému 

od za cenu 20 990 Kč bez DPH. 

Dodatek č. 2017 ke smlouvě o nakládání 

s komunálním odpadem ze dne 14. 12. 2001 

se společností EKO Servis Zábřeh. 

Rozpočtovou změnu č. 12/2016. 

12. 12. 2016 

Smlouva o pronájmu tělocvičny kulturního 

domu se spolkem TJ Sokol Nemile za cenu 

3 500 Kč měsíčně. 

Schválení pořadí uchazečů dle doporučení 

hodnotící komise v závěrečné zprávě 

o posouzení a hodnocení, tedy přidělení za-

kázky uchazeči Royal Astona s.r.o. na veřej-

nou zakázku názvem „TURISTICKÁ NA-

UČNÁ STEZKA LUPĚNSKÉ HORY“.  

Ţádost oficiálního znaku a vlajky obce 

u podvýroby pro heraldiku a vexilologii po-

slanecké sněmovny ČR. Jako oficiální obecní 

znak Nemile je určena varianta číslo 1 od 

zpracovatele p. Jana Tejkala. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinves-

tiční dotace z rozpočtu obce Nemile spolku 

Sbor dobrovolných hasičů Nemile, 

IČ:67341551 ve výši 19 000 Kč. 

Rozpočet obce Nemile pro rok 2017. 

Rozpočet sociálního fondu obce Nemile pro 

rok 2017. 

Vnitřní předpis OÚ Nemile dodatek č. 1 – 

Statut sociálního fondu. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

s Charitou Zábřeh, Ţiţkova 7/15, 78901 Zá-
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břeh ve výši 15 000,-Kč.  

Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením 

a současně zrušení platnosti předchozího ze 

dne 29. 4. 2015. 

Směrnice č.8 pro poskytování a účtování ces-

tovních náhrad. Touto směrnicí se ruší před-

chozí směrnice ze dne 27. 4. 2016. 

Smlouva se společností NEMILSKÁ ZEMĚ-

DĚLSKÁ s.r.o. o údrţbě komunikací sypá-

ním v obci Nemile. 

Rozpočtovou změnu č. 16. 

Směrnici č.3 o účetnictví obce Nemile. Touto 

směrnicí se ruší předchozí směrnice ze dne 

27. 4. 2016. 

6.2.2017  

Dodatek č.1 ke Smlouvě o právu provést 

stavbu (č.8-260-13) ze dne 24.6.2013 a to za-

loţení práva stavebníka provést stav-

by ,,Vodovod  Lupěné“ a ,,Vodovodní přípoj-

ky Lupěné“ na dotčených nemovitostech 

a  ověření starosty obce podpisem smlouvy. 

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě a smlouvě 

o  budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti  

s olomouckým krajem a pověření starosty 

obce podpisem smlouvy. 

Smlouvu o zřízení věcného břemene a to vy-

mezením břemene na pozemcích  parc. č. 

88/3, 473/1, 47/3, 48/11, 471/3, 508, 34/1, 

34/2, 471/1, 471/5, 472/3, 472/5 v k.ú. lupě-

né a pověření starosty obce podpisem smlou-

vy 

Zrušení usnesení  č. V/2016 ze dne 11. 7. 

2016 bod 1. Veřejnoprávní smlouva o po-

skytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů 

Nemile ve výši 23 000 Kč na výdaje spojené 

se soutěţním druţstvem. 

Zrušení usnesení  č. V/2016 ze dne 11.7.2016 

bod 8 s Charitou Zábřeh, Ţiţkova 7/15, 

78901 Zábřeh ve výši 15 000,-Kč. 

Kupní smlouvu s Veronikou Kolín, Jiřím Za-

vřelem a Barborou Zavřelovou, na koupi po-

zemků parc. č. 316 o celkové výměře 910 

m2, parc. č.318 o celkové výměře 1111 m2, 

parc. č.319 o celkové výměře 89 m2, parc. č. 

588/13 o celkové výměře 120 m2 za celkovou 

cenu 93.660 Kč. 

Odůvodnění zakázky a návrh poptávky na 

zhotovení zakázky vodovodních přípojek 

v Lupěném. Poptání třech uchazečů  v před-

pokládané hodnotě 900 000 Kč bez DPH. 

Pověření starosty obce s vyhodnocením nabí-

dek  a následným podepsáním smlouvy o dí-

lo se zhotovitelem, jehoţ nabídková cena by-

la nejniţší. 

Podání ţádosti na poskytnutí dotace 

v programu 129 660 Údrţba a obnova kultur-

ních a venkovských prvků pro rok 2017 

z Ministerstva zemědělství na opravu kaple 

v Lupěném.  

Podání ţádosti na poskytnutí dotace 

v programu 129 660 Údrţba a obnova kultur-

ních a venkovských prvků pro rok 2017 

z Ministerstva zemědělství na opravu studán-

ky u kulturního domu v Nemili. 

 

Zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne: 
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PŘEHLED ROKU 2016 

4. týden – byl opraven a ošetřen strop nad 

tělocvičnou po napadení tesaříkem, 

5. týden – započala výměna el. vedení 

v Lupěném, byl jmenován kronikář obce 

a  proběhlo I. zasedání zastupitelstva obce, 

6. týden – proběhl audit olomouckého kraje, 

který byl bez závad, 

7. týden - se uskutečnil 2. Obecní ples, 

10. týden- Sokol Nemile pořádal turnaj ve 

stolním tenise, 

12. týden- II. zasedání zastupitelstva, na 

školní zahradě byl zhotoven vsak dešťových 

vod z budovy,  

14. týden – ČČK zorganizovala maškarní 

ples pro děti s tematikou voda, 

15. týden – byl spuštění SMS rozhlas, 

16. týden – proběhl svoz nebezpečných, vel-

koobjemových a elektro odpadů, terénní 

úpravy v zadní části školy pro umístění tram-

políny pro děti a beseda s p. Kobzou,  

17. týden – Čarodejnický sabat pořádaný 

ČCK, při kterém byla vztyčená májka, 

18. týden – byl vybrán zhotovitel kanalizace 

Nemile, 

19. týden – proběhlo sousedské posezení ke 

dni matek, 

20. týden – Sokol Nemile pořádal losovaný 

badmintonový turnaj, 

21. týden – přijetí Nemile do spolku Odpady 

Olomouckého kraje, 

22. týden – III. zasedání zastupitelstva obce 

nemile, schválení dotace 45 000 Kč na po-

ţární stříkačku pro zásahovou jednotku, 

schválení dotace na opravu márnice na hřbi-

tově ve výši 235 000 Kč, schválení dotace na 

vodovod ve výši 4 183 000 Kč, schválení do-

tace na restaurování kamenného kříţe na 

hřbitově v Nemili ve výši 33 759 Kč,    

24. týden - v Rovensku proběhl den mikrore-

gionu Zábřeţsko, kterého se účastnila i obec 

Nemile, 

25. týden  - Sokol Nemile pořádal nohejba-

lový turnaj obce nemile, 

26. týden - výběr technického dozoru, autor-

ského dozoru, koordinátora bezpečnosti prá-

ce a banky na akci Kanalizace a vodovod 

v obci Nemile a Lupěné,  

28. týden  - Obec pořádala  Pivní slavnosti, 

32. týden – SDH Nemile pořádala Vepřové 

hody, 

35. týden – SDH Nemile pořádala hasičskou 

soutěţ o pohár starosty obce Nemile, 

36. týden – vítání občánků, opravena márni-

ce a vstup, vybudován chodník na hřbitově 

v Nemili, 

37. týden – zahájeny práce na kanalizaci 

v Nemili, IV. zasedání zastupitelstva obce 

Nemile, 

40. týden - volby do zastupitelstev krajů, 

41. týden - uzavírka obce z důvodu výstavby 

kanalizace, dokončení restaurování kamen-

ného kříţe na hřbitově v Nemili, 

42. týden - NeLupp uspořádal hellowenský 

bál, 

44. týden - vybrán zhotovitel na Lupěnskou 
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stezku Royal Astona s.r.o., 

45. týden - v obci proběhl svoz objemového, 

nebezpečného a elektroodpadu,  

46. týden - byl zakoupen sypač pro zimní 

údrţbu obce,  

47. týden - slavnostní rozsvícení stromků v 

Nemili a Lupěnén, 

50 týden - V. zasedání zastupitelstva obce. 

ČERPANÉ DOTACE V ROCE 016 

 oprava márnice a v stupu na hřbitov v Nemili – 235 000 Kč, 

 restaurování kamenného kříţe na hřbitově v Nemili – 33 759 Kč, 

 oprava zásahové stříkačky JSDHN – 45 000 Kč, 

 vodovod Lupěné – 1 250 000 Kč. 

PROJEKTY NA ROK 2017 

 oprava hasičárny v Nemili (náklady 1.000.000 Kč), 

 oprava korétek (náklady 200.000 Kč), 

 oprava kaple v Lupěném (náklady 200.000 Kč), 

 instalace rotační sirény (náklady 15.000 Kč), 

 nákup domácích kompostérů, kontejnerů na kov, štěpkovače (600.000 Kč), 

 výstavba naučné stezky Lupěnských hor (1.000.000 Kč), 

 výměna osvětlení v kulturním domě (150.000 Kč). 

Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu v Nemili a Lupěném 

I letošní rok se ponese v duchu výstavby kanalizace, ČOV a vodovodu. Momentálně práce 

stojí z důvodu nepříznivých podmínek. Zhotovující firma nastoupí ihned, jak poleví mrazy. 

Doufejme, ţe to bude co nejdříve. Od jara také začne výstavba čističky odpadních vod.  

Postup prací: 

 dokončení kanalizace v krajské komunikaci (na hlavní cestě), 

 kanalizace na Filipově, 

 horní část kanalizace na Nové ulici, 

 kanalizace v poli pod obcí od korétek k prostředničce,, 

 kanalizace na horní cestě k čp. 4, 

 spodní část kanalizace na Nové ulici, 

 odkanalizování ulice k čp. 125, 

 kanalizace kolem tvrze a nové zástavby na Filipově, 

 kanalizace přes hřiště, 

 kanalizace v oboře, 

 kanalizace v ulici naproti Filipovské kapičky, 
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 kanalizace v ulici naproti hasičárně, 

 kanalizace v ulici pod školkou, 

 kanalizace kolem bývalého obchodu v Nemili. 

Součastně s výstavbou v Nemili budou pokračovat práce i v Lupěném, kde se nejprve dodě-

lají řády vody a kanalizace aţ na konec Lupěného a poté se začnou kopat protlaky přes po-

tok. 

Kanalizační odbočky: 

Po vykopání kanalizačního řádu v jednotlivých úsecích, bude zhotovitel chystat kanalizační 

odbočky k jednotlivým domům. Se stavbyvedoucím je domluveno, ţe s kaţdým majitelem 

nemovitosti si ještě upřesní přesné místo kontrolní šachty, tedy přívod kanalizace na poze-

mek. 

Uzavírka v obci: 

Uzavírka v obci Nemile a Lupěném potrvá do 31. 3. 2017.  

Kontakty: 

Stavbyvedoucí:     Technický dozor stavby: 

Josef Bartoš      Ing. Radovan Vágner 

EVT Stavby s.r.o.     IREA s.r.o. 

Tel.:773548607     tel.: 734447185 

e-mail:josef.bartos@evtstavby.cz   e-mail.: vagner@irea.cz 

 

Projektant:      Koordinátor bezpečnosti práce 

Ing. Petr Poštulka     Jan Navrátil 

Tel.:60277617      Fortex-AGS a.s. 

e-mail:petr.postulka@volny.cz   tel.: 606724783 

e-mail:navratil@fortex-ags.cz 

 

Poděkování 

 Firma EVT Stavby s.r.o. by chtěla poděkovat všem občanům za vstřícnost, ochotu 

a pochopení při výstavbě kanalizace a vodovodu v uplynulém roce. Pracovníci zhotovitel-

ské firmy si velmi cení vstřícnost občanů, která jim zpříjemňuje a usnadňuje práci.  
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 DĚJINY OBCÍ NEMILE A FILIPOVA ( ČÁST 5. ) 

Škola v Nemili 

Před rokem 1866 bývalo ve škole 20-30 ţáků. V létě se učilo jen kdyţ byl na to čas. Učitel 

učil ve vlastním domě a dostával od obce příspěvek na byt, od rodičů ţáků po 1 groši za tý-

den. Kaţdý ţák musel denně donést jedno polínko na topení v místnosti, kde se učilo. Plat 

vybral učitel od rodičů v penězích nebo naturáliích. První školní budova byla postavena v 

roce 1868 za 4.000 zlatých, pozemek stál 300 zlatých, coţ bylo asi 8.600 Kč. V budově se 

učilo od 15. srpna 1869. Ţáků tehdy bylo asi 50. Stavba nové školní budovy byla schválena 

2. listopadu 1906. Byla postavena za 24.998,59 Kč. Na placení se podílely obce Nemile, Fi-

lipov a Lupěné, část peněz dal zemský výbor a část peněz bylo za starou školu. Do roku 

1907 se vyučovalo polodenně. Od tohoto roku se učilo celodenně ve dvou třídách.  

Německá škola na Filipově 

Se stavbou se začalo v roce 1907 a téhoţ roku byla dokončena pod střechu. Roku 1911 byla 

dostavěna zábřeţskými Němci v čele s německým továrníkem Schefterem uvnitř jako továr-

na s přádelnou. V roce 1912 se z továrny rychle stala německá škola tzv. přelejvárna. Vyu-

čovat se začalo 7. dubna 1913. Tehdy tam bylo 9 nátlakem sehnaných dětí. Největší počet 

dětí bylo ve školním roce 1914/1915 a to 29. Na škole se vyučovalo do 13. července 1918, 

pak uţ nebyl ve škole ani 1 ţák. 

Mateřská školka na Filipově 

Byla v domě č. 28 a majitelem domu byl Odbor národní Jednoty v Zábřehu. Vyučovalo se v 

ní od začátku ledna 1909. Po prázdninách 15. října 1919 byla zrušena, protoţe její trvání 

bylo bezúčelné. 

Sbory, spolky, odbory, kroužky ... 

Hasičský sbor v Nemili-Filipově byl zaloţen povolením místodrţitelství v Brně č. 2087 

dne 14. ledna 1910. Tehdy měl sbor 30 členů činných a 12 přispívajících. Zakladatelem a 

předsedou byl řídící učitel Josef Ţváček, náčelníkem Josef Wind hostinský. V roce 1911 

sbor zakoupil stříkačku za 1.300 Kč. V témţe roce pořídil hasičský sbor také divadelní je-

viště. Dřevo na jeviště bylo darováno rolníkem Antonínem Janíčkem a obcí Nemile z obec-

ního lesa. Náklady na pořízení byly 620 Kč. V roce 1912 bylo dáno do majetku Odboru ná-

rodní jednoty. V roce 1923 bylo zakoupeno pro členy 24 kusů vycházkových blůz za 6.164 

Kč. V roce 1925 byla zakoupena berlovka (ruční stříkačka) za 450 Kč. V roce 1930 proběh-

la oslava 20let trvání sboru v nemilském hostinci. V květnu 1932 byla pořízena motorová 

stříkačka, hadice a ostatní příslušenství za 32.000 Kč. Stará stříkačka z roku 1911 byla vzata 

na protiúčet za 4.000 Kč. Nová stříkačka byla poprvé pouţita při poţáru v září 1932. Nebýt 

této stříkačky, tak vyhořel celý horní konec Nemile. Při zásahu byl popálen hasič p. Josef 

Janíček.  

Odbor národní jednoty (ONJ) byl zaloţen dne 29. července 1912 pro obce Nemile, Fili-

pov a Lupěné a vyvíjel činnost po stránce národní, vzdělávací, hraní divadla, ušlechtilé zá-
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bavy a podporoval menšinové školy, jak prostřednictvím ústředí Národní jednoty v Olo-

mouci, tak i přímo finančně. V roce 1920 předal Odbor národní jednoty svoji knihovnu 

o 20 svazcích obci do obecní knihovny. V roce 1933 měl ONJ 34 členů. 

Jednota čsl. Orla byla zaloţena v roce 1920. Účel spolku byl tělocvičný a vzdělávací. 

Ve spolku bylo 8 muţů, 10 ţen, 18 hochů a 21 dívek. Do ledna 1921 se cvičilo v sále hos-

tince v Nemili. Potom byl spolek ze sálu vypovězen, a proto se cvičilo jen v létě a to na za-

hradách a dvorcích. V roce 1922 se Jednota čsl. Orla rozešla. Ţactvo ještě asi rok cvičilo 

pod Jednotou čsl. Orla v Zábřehu.  

Sdružení venkovské omladiny bylo zaloţeno 26. července 1919. Počet členů se pohyboval 

mezi 32 aţ 38. Sdruţení pořádalo pro svoje členy poučné a vzdělávací přednášky národ-

nostního a náboţenského obsahu. Spolek hrával divadlo nejprve na vypůjčených jevištích 

(Rovensko, Hoštejn a Pivonín). V roce 1924 bylo pořízeno vlastní jeviště za 3.600 Kč od 

malíře Blaţka z Litovle. V roce 1922 spolek zaloţil knihovnu. Od jednotlivců bylo darová-

no 30 svazků. V roce 1923 měla knihovna uţ 106 svazků a 51 čtenářů. Do roku 1934 bylo 

v knihovně 459 svazků a 55 čtenářů. Knihovna byla umístěna v domě u Hamplů a vedla ji 

tovární dělnice Anna Hamplová - teta pisatele kroniky Františka Hampla. V roce 1923 byl 

v Nemili uspořádán První okresní sjezd Omladin a v roce 1932 Druhý okresní sjezd Omla-

din. Při obou sjezdech tančila místní děvčata v národních krojích tance královniček. Roku 

1928 byl pro členy uspořádán zájezd nákladním autem do ovocných školek v Bílsku u Li-

tovle a Mladečských jeskyní. V roce 1933 zájezd autobusem na hrad Bouzov. Podle nových 

stanov z roku 1929 se změnil název spolku na "Sdruţení katolické omladiny". 

Družina Lidových zemědělců byla zaloţena v roce 1929 za účelem sdruţení se po stránce 

hospodářské. V důsledku toho byly pořízeny hospodářské stroje, které by si jednotlivci ne-

mohli sami pořídit. Byla to leţatá  mlátička na rovnou slámu šířky 2m za 5.600 Kč, 2 sety 

6ks elektromotorů v ceně 7.600 Kč, okruţní pila za 650 Kč, sečkovice za 820 Kč, šrotovník 

za 1.200 Kč, triér na obilí (rozděluje zrno a jemná semena podle jejich délky) za 1.700 Kč, 

strojek na setí řepy za 450 Kč a mořicí strojek na obilí za 150 Kč. V roce 1930 bylo vedle 

kapličky na Filipově postaveno skladiště na tyto stroje o rozměrech 5x7 metrů za 8.000 Kč. 

Spolek pořádal pro svoje členy hospodářsko-poučné přednášky. Počet stálých členů byl 32. 

Domovina byla zaloţena pro obě obce v roce 1929 z důvodu sdruţení místních zemědělců 

k snadnějšímu hospodářskému podnikání. Měla 10 členů. Členové zakoupili leţatou mlátič-

ku šířky 1,8m za 4.500 Kč, set 6ks elektromotorů za 3.600 Kč a okruţní pilu za 650 Kč. 

Spořitelní a záloženský spolek - Raifaisenka se sídlem v Nemili byl zaloţen pro obce Ne-

mile, Filipov a Hněvkov dne 16.11.1930 zásluhou kaplana P. Jana Churého ze Zábřeha a ně-

kolika místních občanů. Bylo získáno 18 zakládajících členů. V roce 1931 spolek zakoupil 

ţelezobetonovou pokladnu za 4.000 Kč. Pro svoje členy spolek objednával uhlí, slámu, 

umělá hnojiva, semena.  

Stav vkladů k 31.12.1931:  96.846,70 Kč, výpůjčky  84.100,00 Kč,  k 31.12.1932: 
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122.429,96 Kč, výpůjčky 106.221,80 Kč, k 31.12.1933: 124.737,00 Kč, výpůjčky 

105.953,10 Kč. Rezervní fond roku 1932 byl 13,25 Kč, v roce 1933 100 Kč. 

Hudebné kroužek zbudoval pan Jan Raichl z Filipova. Cvičit začal s osmi 16-24letými 

chlapci v roce 1926. Roku 1929 uţ začali hrát na tanečních zábavách. Od roku 1932 vy-

stupovali na koncertech, slavnostech, v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu a také při diva-

delních vystoupeních. V okolních obcích pak hráli téměř na všech zábavách. Basu si poří-

dili za 1.000 Kč, heligón za 1.200 Kč, turecké činely za 850 Kč, ostatní nástroje měli hu-

debníci vlastní. Při větších akcích jim vypomáhali hudebníci z Pobučí. V roce 1934 měl 

krouţek 14 členů.   

KULTURNÍ SLOUPEK 

Provoz Kulturního domu 

Od ledna 2017 je kulturní dům, včetně sute-

rénu obecního úřadu, pronajat spolku TJ So-

kol Nemile, který bude kulturní dům provo-

zovat. V případě zájmu o pronájem tělocvič-

ny či pekla se prosím obracejte na správce 

tělocvičny na e-mailové adrese so-

kol.nemile@seznam.cz 

 

MO ČČK Nemile  

připravuje tradiční   "Rej čarodějnic" s pále-

ním čarodějnice a bohatým programem  pro 

děti i dospělé na 31. dubna 2017 na hřišti u 

KD v Nemili. 

Výsledky tříkrálové sbírky 

Dárci letošní tříkrálové sbírky vybrali celkem 

v pěti kasičkách 16 78 Kč. Z toho 

v Lupěném 2775 Kč a v Nemili 14203 Kč. 

Upozornění pro nájemce hrobů 

Ţádáme občany, kteří mají v Lupěném a Nemili pronajatý hrob, aby ověři-

li, zda mají platnou smlouvu. Smlouvy jsou a byly vystavovány na dobu 

určitou.  Můţe se tak stát, ţe k hrobu máte jiţ smlouvu propadnutou, 

v takovém případě na hrob ztrácíte jakýkoliv nárok. V krajním případě se 

můţe stát, ţe hrob, který nemá platnou smlouvu, bude postoupen jinému 

nájemci. 

mailto:sokol.nemile@seznam.cz
mailto:sokol.nemile@seznam.cz
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SPORTOVNÍ SLOUPEK 

Týdenní vytížení tělocvičny: 

 

Pondělí: 10:30-13:00, 18:00 - 20:30 

Úterý: 17:00-20:30 

Středa: 17:00-18:30 

Čtvrtek: 12:00 - 15:00, 17:00-21:00 

Pátek: 17:00 - 20:00 

Neděle10:00- 11:30, 14:00 -20:30 

 

Blokované termíny v roce 2017 

Březen 

10. pátek (celý den) 

11. sobota (celý den) 

12. neděle (dopoledne) 

17. pátek (celý den) 

18. sobota (celý den) 

19. neděle (celý den) 

Duben  

14. pátek (celý den) 

15. pátek (celý den) 

Květen 

20. sobota (peklo) 

27. sobota (peklo) 

Červen 

24. sobota (celý den) 

Červenec 

6. čtvrtek (celý den) 

7. pátek (celý den) 

8. sobota (celý den) 

15. sobota (celý den) 

16. neděle (dopoledne) 

28. pátek (celý den) 

29. sobota (celý den) 

30. neděle (dopoledne) 

Srpen 

5. sobota (peklo) 

11. pátek (celý den) 

12. sobota (celý den) 

13. neděle (dopoledne) 

Září 

1. pátek (odpoledne) 

2. sobota (celý den) 

15. pátek (celý den) 

16. sobota (celý den) 

17. neděle (celý den) 

Listopad 

3. pátek (celý den) 

4. sobota (celý den) 

5. neděle (dopoledne) 

Prosinec 

27. středa (celý den) 

Rezervace termínů na e-mailu:  

sokol.nemile@seznam.cz 
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DEMOGRAFICKÉ STATISTIKY ZA ROK 2016 

 

 

Počet obyvatel – 655 

Nemile – 528   

Lupěné – 127   

Ţeny – 257    

Muţi – 243    

Dívky – 80 

Chlapci – 75 

Narozeno – 9 

Úmrtí – 5  

Sňatky – 2 

Rozvody – 0  

Průměrný věk – 40,45 

let 

 

VÝKAZ PRODUKCE ODPADŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY 
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SVOZ ODPADU 

Svoz komunálního odpadu v obci Nemile:  

   7.2.      21.2. 

   7.3.       21.3. 

   4.4.       18.4. 

   2.5.       16.5.         30.5. 

 13.6.             27.6. 

 11.7.      25.7. 

   8.8.      22.8. 

   5.9.       19.9. 

 3.10.       17.10. 

14.11.            28.11.                               

12.12.            26.12. 

Svoz komunálního odpadu v obci Lupěné:  

14.2.          28.2. 

14.3.          28.3. 

11.4.          25.4. 

  9.5.          23.5. 

  6.6.          20.6. 

  4.7.          18.7. 

  1.8.          15.8.       29.8. 

12.9.          26.9. 

10.10.      24.10. 

  7.11.      21.11. 

  5.12.      19.12. 

Svoz plastů pro obě obce:  

POSLEDNÍ STŘEDU V MĚSÍCI  (22.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 

29.11., 27.12.) 

http://www.nemile.cz/

