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NEMILSKÝ ZPRAVODAJ 
VYDÁVÁ OBEC NEMLE  ZDARMA   BŘEZEN 2018    E 21928/2  

 

SLOVO STAROSTY 

OPRAVA KAPLE V LUPĚNÉM 

 V jarních měsících též započnou opravy na kapličce v Lupěném. Dojde k opravě dlaž-

by a omítky. Dále se provede odkop kolem kaple pro opravu základů a svedení dešťových 

vod. Novému nátěru se nevyhne ani střecha a okna. 

VÝMĚNA OKEN NA HASIČÁRNĚ 

 V nejbližších dnech dojde k výměně oken na hasičské zbrojnici v Nemili. Dojde tak ke 

zvýšení energetických i hlukových vlastností budovy. Stará okna budou vyměněna za nová 

plastová okna s trojsklem a tmavým venkovním dekorem. 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

 V uplynulých dnech ,, vodárna Zábřeh ´´ konečně zprovoznila vodovod v Lupěném 

a nic nebrání k montování vodoměrů. Majitelé  nemovitostí, kteří se budou chtít připojit na 

vodovodní řád Lupěné, prosím, kontaktujte starostu obce. Žádost o připojení je možné sjed-

nat přímo s ním, nemusíte se obracet na ,,vodárnu´´ v Zábřehu. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČOV 

 Po uvedení čističky do provozu jsme se rozhodli  že v neděli 25.3.2018 pro Vás        
připravíme den otevřených dveří. Kdokoliv bude mít zájem se na čističku podívat, bude tak 
moct učinit od 10 – 16 hod. 

Vážení spoluobčané, 

v rukou držíte první letošní zpravodaj, ve kterém bych Vám rád přiblížil veškeré události, 

které nás čekají v následujících měsících. Doufám, že mrazivé dny jsou u konce a můžeme 

si užívat jarní sluníčko. Na závěr bych všem jménem zastupitelstva popřál krásné prožití  

velikonočních svátků. 

          Petr Šimek, starosta obce 

OÚ DÁVÁ NA VĚDOMÍ: 
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Zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne: 

29. 1. 2018 

Smlouva o dílo s firmou PZOD Nemile, se 
sídlem Nemile 7, IČ 05850894 na zhotovení 
díla ,,Oprava kaple Lupěné“ za cenu 356.440 
Kč bez DPH. 

Žádost o dotaci: 

Olomoucký kraj v dotačním titulu ,,Dotace 

na pořízení, rekonstrukci a opravu požární 

techniky a nákup věcného vybavení JSDH 

obcí Olomouckého kraje 2018“ na pořízení 

motorové pily a příslušenství. 

Olomoucký kraj v dotačním programu na 

podporu výstavby a rekonstrukcí sportovního 

zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 

2018, na opravu místní tělocvičny v Nemili. 

Olomoucký kraj v programu obnovy venko-

va, dotačním titulu podpora budování a ob-

novy infrastruktury obce na výměnu obrubní-

ků a opravu místních komunikací. 

Olomoucký kraj v programu podpory kultury 

v Olomouckém kraji v roce 2018 na podporu 

akce s názvem slavnostní otevření naučné 

stezky Lupěnských hor při výročí 800 let 

první zmínky Lupěného. 

Individuální žádost o dotaci Olomoucký kraj 

v oblasti dopravy a silničního hospodářství 

na podporu opravy místních komunikací. 

Volba zástupce Ing. Ludmilu Šulovou do 

školské rady ZŠ a MŠ Nemile. 

Smlouva o dílo č. 2844 se společností AG-

POL s.r.o. se sídlem Jungmannova 153/12, 

Olomouc 77900, IČ:28597044 na vypracová-

n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e    

s názvem ,,Zpracování projektové dokumen-

tace – Výstavba chodníků a parkovišť v obci 

Nemile“ za cenu 498.000 Kč bez DPH. 

ZO schvaluje: 

Darovací smlouva Centru sociálních služeb 

Pomněnka z.ú. se sídlem Šumavská 13, 

78701 Šumperk, IČ:04775627. Předmětem 

darovací smlouvy je finanční dar ve výši 

5000 Kč. 

Smlouva o zřízení služebnosti č. 

PM011261/2018-ZHMMaj/717/676-10/Ru 

s Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 

932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013. Předmě-

tem smlouvy je služebnost k částem pozem-

ků parc.č. 617/2 a parc. č. 618/2 oba v k.ú. 

Nemile v rozsahu stanoveném geometrickým 

plánem číslo 325-042/2018 ze dne 26.1.2018 

a parc. č. 494 v k.ú. Lupěné v rozsahu stano-

veném geometrickým plánem číslo 213-

055/2018 ze dne 2. 2. 2018. Cena služebnosti 

činí 8.514 Kč bez DPH. 

Smlouva o zřízení služebnosti č. PM/2018-

ZHMMaj/717/1695-15/Ká s Povodí Moravy, 

s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Br-

no, IČ: 70890013. Předmětem smlouvy je 

služebnost k částem pozemků parc.č. 617/2 

a parc. č. 618/2 oba v k.ú. Nemile v rozsahu 

stanoveném geometrickým plánem číslo 325-

039/2018 ze dne 25.1.2018 a parc. č. 494 

v k.ú. Lupěné v rozsahu stanoveném geomet-

rickým plánem číslo 211-049/2018 ze dne 

31. 1. 2018. Cena služebnosti činí 6.534 Kč 

bez DPH. 

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vo-

dovodů mezi obcí Nemile a společností Vo-

dohospodářská zařízení Šumperk, a.s, se síd-
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dovodů mezi obcí Nemile a společností Vo-

dohospodářská zařízení Šumperk, a.s, se síd-

lem: Jílová 6, Šumperk, PSČ 787 01. 

IČO:47674954, kde předmětem je vymezení 

vzájemných vztahů a povinností při dodávce 

pitné vody z vodovodu společnosti Vodohos-

podářská zařízení Šumperk do vodovodu ob-

ce Nemile, místní části Lupěné. 

Smlouva o zápůjčce peněz ve výši 9.000 Kč, 

vratná do 1. 7. 2018. Zápůjčka se sjednává 

bezúročně. 

Delegování Ing. Petra Šimka, nar. 7. 3. 1986, 

bytem Lupěné 4, Nemile 78901 jako zástup-

ce obce Nemile na valných hromadách spo-

lečnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a.s. se sídlem Jílová 2769/6, 7701 Šumperk. 

Rozpočtová změna č.2/2018. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích a to zákaz vjezdu 

(mimo vozidla s povolením OÚ Nemile) k 

čerpacím stanicím 

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích a to umístění smě-

rových sloupků z-11c k cestě na ČOV. 

Zřízení kanalizačních přípojek k čp 39 a 40 

v Lupěném za cenu 40.820 Kč bez DPH. 

Uložení a zřízení vodovodních přípojek pro 

čp. 33 v Lupěném a zřízení vodovodní a ka-

nalizační přípojky k Hasičské zbrojnici 

v Lupěném za cenu 81.040 Kč. Bez DPH. 

Výkopové práce na terénní úpravy na akci 

Naučná stezka Lupěnských hor za cenu 

35.400 Kč. 

Vybudování nové dešťové vpusti 

s kanalizačním potrubím za cenu 7.500 Kč.  

Smlouva o zpracování daňového přiznání ob-

ce za rok 2017daňovou kanceláří MIRyz Soft 

s.r.o. se sídlem Dubicko, Nová ulice 304, 

PSČ 78972, IČ:25868829 za cenu 8.415 Kč 

včetně DPH. 

Rozpočtová změna č.1/2018. 

 

OBEC KOMPOSTUJE 

 Začátkem letošního roku byly obci Nemile schváleny dotace na nákup kompostérů. 

Momentálně máme vypsáno výběrové řízení na dodavatele 206 ks kompostérů o objemu 

700 l. Pokud vše proběhne v pořádku, předpokládám, že do prázdnin by mohly být kom-

postéry nachystány pro majitele nemovitostí. Pro ty co budou mít o kompostér zájem, vy-

plňte prosím údaje ve vloženém dotazníku. S rozdáním kompostérů dojde k odstranění vel-

koobjemového kontejneru na trávu. Bude ponechán pouze kontejner na větve, který bude 

v budoucnu přemístěn k čističce odpadních vod a kde bude možný odvoz větví po předešlé 
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domluvě s pracovníkem obce. Trávu, listí apod. si lidé budou muset doma kompostovat. 

V případě velkého množství trávy a listí, bude možné vyvézt tento bioodpad do obecních 

kontejnerů pouze po předešlé domluvě s pracovníkem obce. 

PROJEKT EDISON – zajímavý školní týden v anglickém jazyce  

 V pondělí 19. 2. 2018  jsme v naší škole v rámci projektu Edison přivítali skupinu šesti 

zahraničních stážistů, studentů. Edison je  multikulturní projekt, který má záštitu MŠMT 

a poskytuje dětem a mládeži v České republice motivaci k tomu, aby přemýšlely o možnos-

tech pro svůj budoucí život. O možnostech založených na poznávání lidí z různých kultur. 

Cílem projektu je motivace dětí k učení anglického jazyka. Studenti,  kteří měli mezi 19 až 

23 lety věku, k nám přiletěli z Číny, Gruzie, Indonézie, Peru a Ukrajiny. Po přivítání, pro-

hlídce naší školy a krátké prezentaci obce Nemile, kterou si přichystali naši žáci 

v angličtině,  pokračovali studenti - Elina z Ukrajiny, George z Gruzie, Chen z Číny, Amali-

na a Adelia z Indonézie (konkrétně z ostrova Jáva a Sumatra)  v prezentacích svých zemí. 

Děti byly nadšené z toho, co viděly, pozorně všemu naslouchaly a stážisty zahrnovaly dota-

zy. S Amalinou si zatancovaly část jejich národního tance, který je Amalina učila.  

 V úterý pokračoval projekt Edison druhým dnem. Dva ze studentů,Chen a Adelia, na-

vštívili spolu s dětmi z naší mateřské školy divadelní představení O pejskovi a kočičce 

v Zábřehu. Přestože bylo představení v českém jazyce, jak jinak, členové zahraničního týmu  

byli předem připraveni a s dějstvím pohádky seznámeni v pondělí večer. O toto seznámení 

se postarala paní Magda Komárková, která využila Čapkovy knihy a studentům, kteří byli 

v jejich rodině ubytováni, obsah knihy převyprávěla. V úterý měli možnost žáci základní 

školy přivítat  Domeniku z Peru a jejím prostřednictvím byli seznámeni s prezentací této 

nadmíru zajímavé a velice exotické země. V dalším programu děti s Domenikou a Amali-

nou tancovaly, zpívaly jejich písně, cvičily jógu, stavěly z lega stavby Inkú atd. Z reakcí dě-

tí bylo znát, že si to velmi užily. Ve druhé třídě naší ZŠ byli v úterý Georgij a Elina. Na ta-

buli promítli ukrajinskou vlajku, mapu a části národního kroje. Děti si tyto symboly ve sku-

pinkách rozdělily, vystřihovaly je z papíru a nalepovaly. Vznikaly pozoruhodné koláže o 

dvou zemích, o Gruzii a o Ukrajině. V závěru si děti zahrály taneční hry a shlédly krátké fil-

my v angličtině o barvách a zvířatech. Veškerá komunikace probíhala pouze v angličtině.    

 Ve středu 21. 2. 2018 se dětem v ZŠ věnovali Adéle a Chen. Připravili si pro děti vzory 

batiky, která je velmi charakteristická pro Indonézii, a děti si ji podle své fantazie vybarvo-

ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
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valy. Pak se dětem věnoval Chen, který s nimi vystřihoval a skládal papírové origami. Poví-

dání o pandách bylo zajímavé. Na závěr pustil Chen dětem pohádku Kungfu Panda a děti 

potom malovaly obrázek pandy podle své fantazie. Do třídy MŠ se ve středu přišli podívat 

Elina a Georgi. Ihned se zapojili do ranních her, společně s námi si zazpívali píseň o těle 

"Body song" a s dětmi se pohybovali v rytmu písně  "Nejsme přece čuňata" od Pavla Nová-

ka. V kolektivní práci jsme pracovali na výtvarném ztvárnění příběhu "O kapičce sladko-

vodní." Děti ztvárňovaly moře. Také společný pobyt venku jsme si se studenty užili. S dět-

mi jsme ke hrám využili zamrzlé kalužiny, kreslili jsme klacíky ve sněhu apod.   

 Čtvrtý den s námi v MŠ strávily Dominika a Lina. V ranních hrách si hrály s dětmi, 

mluvily na děti anglicky a názorně pomocí gest děti seznamovaly s jednoduchými anglický-

mi výrazy z každodenního života. Opět si s námi zatančily taneček "Body song." Navázali 

jsme na výtvarnou činnost z minulého dne a výkresy jsme společně dokončili. Dokreslovali 

jsme na ně vodní živočichy (chobotnice, ryby, velryby apod.). Po dokončení činnosti jsme 

šli společně na vycházku na jednu z našich obvyklých tras kolem Nemile a zahráli si hru 

"Na kůzlátka." Ve čtvrtek se dětem z 1. a 3. třídy věnovali Elina  a George. Na začátek dne 

si děti užily hry na hádání slovíček podle obrázků, což bylo velice zajímavé a pro děti zá-

bavné. Poté žáci společně s lektory vystřihovali, kreslili a lepili. Vytvořili tak na papíře cha-

rakteristické  symboly obou zemí včetně vlajky. Protože výtvorů bylo za uplynulé čtyři dny 

opravdu hodně, vyvěsili  jsme je po chodbách budovy školy, aby nám naši úžasnou a skvě-

lou společnou několikadenní práci dlouho připomínaly. 

 Pátek 23. 2. 2017 již byl věnován tzv. Globalvillage. Stážisté si pro děti připravili stán-

ky s předměty typickými pro svou zemi - vlajky, hudební nástroje, fotografie budov hlav-

ních měst, sváteční oblečení (kroje) a jejich části  apod. Během prohlížení stánků děti 

ochutnávaly speciality typické pro danou zemi, kterou pro ně stážisté uvařili. Např. 

z Ukrajiny to byly vareniky, z Gruzie knedlíčky Chinkali, z Indonézie pozoruhodné a velmi 

chutné nudle se zeleninou zabalené v rýžových listech. Od Chena jsme ochutnali velice 

rychlé a levné čínské jídlo uvařené z rajčat a vajec, které bylo úžasně dochucené kořením.  

Naše děti na oplátku stážistům zatancovaly mazurku, tanec zvaný letkis a odměnily je dárky 

převážně ruční výroby. Na závěr společně prožitého týdne kladly děti stážistům otázky 

k tématům, která je velice zaujala. Na všech zúčastněných bylo vidět, že si společný týden 

užili. Organizační zajištění celého týdne bylo pro nás náročné, ale přineslo očekávaný vý-

sledek. Snažili jsme se pro studenty, kteří se u nás stravovali, sestavit jídelníček z typicky 

českých jídel a přitom respektovat  stravovací zásady dané kultury, v níž studenti žijí. Do-

konce jsme zakoupili i několik párů čínských hůlek, aby nás s nimi Chen naučil jíst. Ve 

čtvrtek si je půjčili stážisté. Obrátili se se stejnou prosbou na Chena a díky jeho instruktáži 
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mohli ostatní pomocí hůlek sníst rýži s masem, kterou měli k obědu.  

 Veliké poděkování patří rodině Komárkových a rodině Václavkových za to, že nám ve-

lice pomohli a všech šest lektorů ubytovali ve svých domech a celý týden se o ně v době po 

školním vyučování starali. Pokud budete chtít vidět fotografie z celého týdne, najdete je na 

našich webových stránkách www.zsnemile.webpark.cz.                Kolektiv ZŠ a MŠ Nemile                                    

ZÁPIS DO ZŠ 

 Zápis do 1. ročníku základní školy Nemile pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 

v pondělí 16. dubna 2018 od 13.00 do 16:30 hodin v budově školy. K zápisu se dostaví děti 

narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 nebo děti s odloženou školní docházkou pro le-

tošní školní rok nebo děti nadané, které se narodily v období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013. 

V průběhu školní docházky zaručujeme individuální přístup k dítěti, vlídné jednání, rodinné 

prostředí, přátelskou atmosféru, nižší počet dětí ve třídě, etickou výchovu jako vyučovací 

předmět, anglický jazyk v rámci školní družiny už od 1. ročníku, vzájemnou pomoc a re-

spektování druhého.   

ZÁPIS DO MŠ 

 Zápis do mateřské školy Nemile se uskuteční ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 10:00 do 15:30 

hodin v budově školy. Zaručujeme Vám individuální přístup k dítěti, vlídné jednání, rodinné 

prostředí, přátelskou atmosféru,pestrou vzdělávací nabídku, jednou týdně propedeutiku ang-

lického jazyka formou hry, denní vycházky do přírody,  vzájemnou pomoc, respektování 

druhého aj. 

EKOŠKOLA / EKOŠKOLKA 

 Již třetím rokem jsou děti z mateřské školy zapojeny do mezinárodního programu Eko-

škola pro mateřské školy. Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky 

příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. Hlavním cílem je, aby děti, 

učitelé a rodiče snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí 

a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.Pomocí sedmi kroků a čtyř témat měníme mateř-

skou školu a její prostředí k lepšímu. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí 

a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpo-

vědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů. V  říjnu jsme si na společné schůzce Ekotý-

mu demokratickou cestou vybrali téma „Voda“. Děti společně s některými rodiči, učiteli a 

dalšími dospělými členy Ekotýmu plánovaly úkoly, které budou plnit v rámci daného téma-

tu. Mezi hezké úkoly, které nás v rámci tématu ještě čekají, je např. „Jarní probouzení stu-
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dánky v Lupěném“ a návštěva nově vybudované čističky odpadních vod v Nemili. A samo-

zřejmě úkol ze všech největší a nejobtížnější -  pokusit se v letošním roce získat významné 

ocenění - titul Ekoškola, který symbolizuje mezinárodní zelená vlajka, logo a certifikát.  

Tak nám v našem společném snažení držte pěsti. 

Za podporu děkuje celý Ekotým MŠ Nemile. 

 Knihovna má celkem 67 čtenářů, z toho 33 dětí, disponuje 1765 svazky. Za rok 2017 

navštívilo knihovnu 447 čtenářů, kteří si vypůjčili 1028 knih. Pro ZŠ a MŠ Nemile bylo 

uspořádáno 14 besed např. na téma: Velikonoce, Masopust, Slabikář slušného chování, Ver-

šované pohádky, Dílna čtení, a 31. 5. 2017 proběhlo Pasování prvňáčků. Bylo zakoupeno 

27 nových svazků za celkovou částku 4999,- Kč. Pracovníci Městské knihovny Zábřeh při-

vezli 425 svazků z výměnného fondu.  

 V roce 2018 chystá knihovna novinku - od dubna, každé pondělí, si děti i dospělí mo-

hou kromě zapůjčení knih, přijít zahrát společenské deskové hry. Těším se na Vaši návštěvu. 

Knihovnice Veselá Romana 

 Vážení občané, jako každé jaro pro Vás budou nachystány velkoobjemové kontejnery 

na hřišti u KD. Objemový, elektro a nebezpečný odpad budete moci vozit od pondělí 

16. 4. 2018 od 9:00 hodin do úterý 17.4.2018  12:00 hod.  

Objemový odpad: starý nábytek (rozebraný), podlahy, trámy, prkna, dveře, matrace, sedač-
ky, linolea, koberce, hračky, sportovní potřeby, umyvadla, záchodové mísy, pryže, hadice.  

Elektroodpad: spotřebiče, elektrické hračky, zářivky, hodinky, váhy, elektronika atd.  

Drobný nebezpečný odpad: baterie a akumulátory, tuky, barvy do tiskáren, laky atd.  

NESMÍ SE ODKLÁDAT: roští, větve, tráva, listí, stavební odpad, železo, sklo, plasty 
(tříděný odpad), pneumatiky, azbesty, uhynulá zvířata apod. 

NEODKLÁDEJTE ODPAD PŘEDEM  

KONTERNER  SLOUŽÍ K OBČANSKÉ  

POTŘEBĚ, NIKOLIV PODNIKOVÉA FIREMNÍ.  

SVOZ ODPADU 

Zprávy z Místní knihovny Nemile za rok 2017 
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 Ucpaná kanalizace či poškozená čerpadla v čistírnách. To jsou jen některé násled-

ky toho, když v kanalizaci skončí věci, které tam nepatří. Odborníci ze Šumperské vo-

dohospodářské provozní společnosti (ŠPVS) potvrzují, že stále přibývá poruch způso-

bených nesprávným využíváním kanalizace. Nepříznivým trendem poslední doby jsou 

vlhčené ubrousky, které lidé stále častěji splachují. Ty se nerozloží a dokážou způsobit 

nemalé komplikace.  

 Nesprávným používáním kanalizace často způsobují lidé problémy sami sobě nebo 

sousedům. Nepříjemné následky může mít například olej včetně fritovacího. „Použitý olej 

z fritovacího hrnce ztuhne a v kombinaci s vlasy či textilem vytvoří pevnou zátku,“ popisuje 

jednu z nebezpečných kombinací obchodně správní ředitel ŠPVS Jan Havlíček a dodává, že 

do kanalizace v žádném případě nepatří ani pleny či zbytky jídla, včetně těch, které prošly 

domácím drtičem odpadů. Jsou totiž žádaným pokrmem pro potkany.  

 Následky ucpané kanalizace mohou být velmi nepříjemné, i když i v této oblasti se 

mnohé změnilo. „Díky členství ve skupině SUEZ můžeme využívat zkušenosti a postupy, kte-

ré se osvědčily v jiných evropských zemích. Máme moderní techniku. Ta nám například po-

máhá vyřešit řadu problémů bez nutnosti výkopu. Vlastníme vozík s kamerou, která dokáže 

najít přesně to místo, kde vznikl problém. Lidé se mohou kdykoliv obrátit na náš dispečink, 

tel. 583 317 202, který funguje 24 hodin denně. Vše podstatné je i na našich stránkách 

www.spvs.cz,“ přibližuje možnosti řešení Jan Havlíček. Nepříjemné následky může mít 

ucpaná kanalizace pro viníka, tedy toho, kdo nesprávnou věc či látku do kanalizace vypus-

til. Pokuta může být v případě fyzických osob až 100 tis. Kč, v případě právnických osob 

dokonce až 200 tis. Kč.   

 Další povinnosti mají podle zákona ti, kdo nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci. 

Žumpu je nutné vyvážet. Zároveň musí mít majitel doklady, že ten, kdo žumpu vyvezl, s od-

padními vodami podle zákona i naložil. To znamená, že je odvezl na čistírnu odpadních 

vod. „Pokud svěří tuto povinnost majitel naší společnosti, bude mít doklad, že odpadní voda 

byla zlikvidována správně,“ dodává Jan Havlíček. Pokud majitel ale takový doklad nemá, 

porušuje zákon a vystavuje se riziku pokuty. A to platí i v případě, kdy žumpu nevyváží vů-

bec a má nezákonně řešený odtok třeba do dešťové kanalizace. 

POHROMA V KANALOZACI? OLEJ A VLHČENÝ UBROUSEK 
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 Od dubna začnou práce v Lupěném, kde musí být krajská komunikace z důvodu dotač-

ního titulu hotova do konce měsíce května. Předpokládaný harmonogram oprav komunikací 

v Lupěném: 

frézování ,odvoz – 9. 4. – 10. 4. 2018,                         

remix (SROSM) – 10. 4. – 13. 4. 2018,                     

výšková úprava poklopů - 16. 4. – 20. 4. 2018,                                           

podkladní vrstvy ACP 23 - 9. 4. – 24. 4. 2018,                                            

vrchní vrstvy - 25. 4. – 27. 4. 2018,                                                        

terénní úpravy, dosypání krajnice - 30. 4. – 2.5. 2018,                          

rezerva do 7.5.  2018, 

otevření komunikace – odstranění značení 7.5. 2018.                              

  Jaký bude další postup na krajských komunikacích prozatím nevíme, čekáme na vyjá-

dření správy silnic olomouckého kraje, který je spoluinvestorem opravy krajské komunika-

ce v Nemili. 

Upozorňujeme občany na povinnost hradit poplatek za komunální odpad (obecně závazná 
vyhláška č.1/2007) a poplatek za psa (obecně závazná vyhláška č.5/2007).  Tyto poplatky 
jsou splatné do 30.6. příslušného roku. Do tohoto data je také povinen dodat čestné prohlá-
šení každý, kdo se zdržuje v cizině a je dle vyhlášky od tohoto poplatku osvobozen. Pokud 
tak neučiní ,bude nucen poplatek uhradit. 

Co do kanalizace v žádném případě nepatří?  

- Biologický odpad: zbytky jídel včetně těch z kuchyňských drtičů  

- Tuky: včetně fritovacího oleje  

- Hygienické potřeby: vlhčené ubrousky, dámské vložky, dětské pleny, vatové tyčinky apod.  

- Chemikálie a léky  

- Pevné předměty: PET lahve, dřevěné předměty apod. 

POVRCH KOMUNIKACÍ 

UPOZORNĚNÍ!!! 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

Týdenní vytížení tělocvičny: 

Pondělí: 10:30 - 13:15, 18:00 - 20:00 

Úterý: 17:00 - 20:30 

Středa: 17:00 - 19:00 

Čtvrtek: 17:00 - 21:00 

Pátek: 10:30 - 13:15, 17:00 - 20:00 

Neděle10:00 - 11:30, 14:00 - 20:30 

 

Blokované termíny v roce 2018 

Duben 

4. - 6. PEKLO 

14. PEKLO + SÁL 

Červen 

16. PEKLO 

Červenec 

13. - 15. PEKLO + SÁL 

Srpen 

4. SÁL 

10. - 12. PEKLO + SÁL 

17. - 19. PEKLO + SÁL 

25.  PEKLO + SÁL 

Září 

1. SÁL 

7. - 9. PEKLO + SÁL 

15. + 16. PEKLO 

Rezervace termínů na e-mailu:  

sokol.nemile@seznam.cz 

30. 4.  Stavění Máje 

31. 5.  Kácení Máje 

14. 7.  Pivní slavnosti 

VYTÍŽENÍ TĚLOCVIČNY 

Nemilský zpravodaj: čtvrtletník, vydává obec Nemile, Nemile 93, 789 01 Zábřeh, IČ 00635871 
určeno občanům obce Nemile 
vydáno 20. 3. 2018 
Nemilský zpravodaj lze prohlížet v elektronické podobě na www.nemile.cz; připomínky a náměty zasílejte na:                              
rozhlas@nemile.cz nebo přímo na OÚ Nemile  

                         
  Upozornění pro nájemce hrobů 

Žádáme občany, kteří mají v Lupěném a Nemili hrob, aby  si ověřili, zda má k hrobu někdo 
z rodinných příslušníků  platnou smlouvu. Smlouvy jsou a byly vystavovány na  dobu urči-
tou.  Může se tak stát, že k hrobu máte již  propadlou smlouvu a v takovém případě na hrob 
ztrácíte jakýkoliv nárok. V krajním případě se může stát, že hrob který nemá platnou smlou-
vu bude postoupen jinému zájemci o hrobové místo. 

4. 8.  Sousedské posezení svazu tělesně postižených 

18. 8. Vepřové hody 

25. 8. Hasičská soutěž 


