
 
 

SLOVO STAROSTY 
Vážení a milí spoluobčané, 
začínají prázdniny, léto je v plném proudu, většina z nás se chystá na zaslouženou dovolenou. V tomto                 
zpravodaji Vás chceme především informovat o tom, co ještě chceme v obci dokončit v letošním roce a                 
co plánujeme v následujících měsících.  

Jak jste si již všimli, tak v letošním roce doděláváme chodník kolem hlavní cesty. Tento chodník                
i veškeré ostatní práce a dodělávky v obci po kanalizaci by měly být hotovy do konce prázdnin.                 
Všechny tyto stavební činnosti dočasně omezují pohyb v obci, a proto Vás opět žádám o trpělivost a                 
schovívavost, kde se cokoliv buduje či opravuje a zároveň Vás prosím o zvýšenou opatrnost v těchto                
místech. 

Do konce roku také plánujeme opravit kříž u Kaple v Nemili a kříž za Sázavským mostem v                 
Lupěném. Upozornit bych také chtěl na plánovanou uzavírku obce Jestřebí. Za obcí Lupěné se bude               
pokládat nový asfaltový povrch po kanalizaci a cesta na Dolní Bušínov bude do konce července               
uzavřena. 

Milí spoluobčané, přeji Vám do nadcházejících dnů dobrou náladu, pohodu a alespoň několik             
dnů krásné slunečné dovolené ať už se sportem, nebo jen tak, s obyčejným odpočinkem v prostředí,                
kde se budete dobře cítit ve společnosti rodiny a přátel. 

Petr Šimek, starosta obce 
OÚ DÁVÁ NA VĚDOMÍ 

 
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY! 

Do 30.6.2019 byla splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu a psy. Pokud se              
stalo, že někdo nemá tento poplatek uhrazen, nechť tak neprodleně učiní. Po 14.7.2019 bude obec               
Nemile kontrolovat nedoplatky a dlužníkům budou zasílány upomínky. Při jejich platbě se bude             
započítávat i penále za pozdní platbu. 

 
Stočné 

Od 1.1.2019 musí mít každý prokazatelně podloženo, jak nakládá s odpadními vodami. Zda si              
nechává vyvážet septik (doklad o vyvezení), nebo je napojen na obecní kanalizaci (smlouva o              
odvádění odpadních vod). Kontroly bude provádět odbor životního prostředí a za nedoložení výše             
zmíněného bude ukládat pokuty. 

 
Úhrada stočného 

Na základě smlouvy a dle zvolené varianty ve smlouvě. Splatnost stočného je závislá: 
Varianta 1 – dle výše dodané vody – úhrada bude probíhat na základě odečtů vody, které provede                 
firma ŠPVS během září a října. Splatnost do 30.11.2019, částka 43,66 Kč za 1 m3 vody. Z aplatit                 
bude možné zhruba 20 dní po odečtu v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet                   
obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem musí být uveden správný variabilní symbol .                
VS je shodný s číslem odběrného místa, které je uvedeno v příloze (poslední strana) smlouvy               
o odvádění odpadních vod a je v levém horním rohu. Toto číslo je jedinečné. Podle něj se při                  
platbě rozpozná, zda jde o platbu za vodné, stočné, Nemili, Lupěné a který dům. Bez správného VS                 

1 



nebude platbu možné řádně identifikovat     
a může se stát, že bude připsána jinému        
poplatníkovi, případně bude vrácena zpět     
na účet, ze kterého přišla. Tím bude mít        
poplatník nezaplaceno a stává se     
neplatičem! 
Varianta 2 – kombinací více zdrojů      
dodávek vody – platba stejně jako u       
varianty č.1, po odečtu vodoměrů.     
Splatnost do 30.11.2019 
Varianta 3 – dle směrných čísel      
(paušálem) – splatnost je do 31.10.2019.      
Částka 1273,- Kč na osobu s trvalým       
pobytem v obci (i pokud se v obci        
nezdržuje – studium, práce jinde v      
ČR…..). Poplatek na listopad a prosinec      
2019 bude teprve stanoven a jeho      
splatnost bude do 31.12.2019. Platbu je možné provést v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo                 
převodem na účet obce číslo 4318183319/0800 u ČS. Při platbě převodem musí být uveden správný               
variabilní symbol. VS je shodný s číslem odběrného místa, které je uvedeno v příloze (poslední               
strana) smlouvy o odvádění odpadních vod a je v levém horním rohu. Toto číslo je jedinečné.                
Podle něj se při platbě rozezná, zda jde o platbu za vodné, stočné, Nemili, Lupěné a který dům. Bez                   
správného VS nebude platbu možné řádně identifikovat a může se stát, že bude připsána jinému               
poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet, ze kterého přišla. Tím bude mít poplatník              
nezaplaceno a stává se neplatičem! 

 
Úhrada vodného (Lupěné) 

Splatnost tohoto poplatku je 30.11.2019, částka 45,98 Kč za 1 m3 vody . Platba bude na               
základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během září a října. Z aplatit bude možné zhruba 20                
dní po odečtu v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo                 
4318183319/0800 u ČS. Při platbě převodem musí být uveden správný variabilní symbol. VS je ve               
tvaru 2120+číslo popisné, za které je hrazeno (např.u platby vodného za č.p. 68 bude VS 212068).                
Bez správného VS nebude platbu možné řádně identifikovat a může se stát, že bude připsána jinému                
poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet, ze kterého přišla. Tím bude mít poplatník              
nezaplaceno a stává se neplatičem! 

 
Poplatek za hrobové místo 

S platnost poplatku a platnost smlouvy k pronajatému hrobu si každý nájemce hlídá sám. Ke              
každému hrobovému místu musí mít nájemce platnou smlouvu. Nové smlouvy se musí sepsat i s               
nájemci, kteří pohřbili příbuzného. Dle zákona o pohřebnictví musí být smlouvy platné po dobu deseti               
let od posledního pohřbení. Prosíme takové nájemce hrobů, aby se o novou smlouvu přihlásili na               
podatelně OÚ. Smlouvy jsou vystavovány vždy na určité období (nejsou „doživotní“). Bez platné             
smlouvy a při neuhrazení poplatku za hrobové místo ztrácí nájemce práva k hrobu a hrob může být                 
nabízen jinému zájemci. 

 
Veřejné osvětlení 

V letošním roce se naplno rozjel projekt na výměnu elektrického vedení v obci Nemile. V               
minulých týdnech se po obci pohybovala společnost Emontas, která mapovala terén a do konce              
letošního roku by měl být hotový projekt. Při příležitosti rekonstrukce napěťové soustavy jsme se              
rozhodli vyměnit a zmodernizovat veřejné osvětlení v Nemili. Nové osvětlení bude pomocí LED diod,              
avšak s teplým odstínem. Také bude programovatelné. Podklady pro projekční kancelář budou            
vystupovat z nynějšího umístění světel. 
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Žádám Vás proto, všechny občany, pokud víte o nějakých světlech, která jsou zbytečná, nebo              
naopak, jsou místa, kde chybí, prosím neváhejte mne kontaktovat na e-mailu: petr.simek@nemile.cz ,            
abychom případné změny zavčas zapracovali do projektu. 
Předpokládaná realizace je na rok 2021.  

 
Nová rubrika: “Slovo občanů” 

V Nemilském zpravodaji vznikne nová rubrika, do které mohou občané podávat návrhy na             
příspěvky. Příspěvky budou muset splňovat určitá kritéria (délka textu, etické zásady atd.). Vaše             
návrhy příspěvků popř. připomínky zasílejte na email:  zpravodaj@obecnemile.cz 

 
Odpady v obci 
Sběr olejů a tuků 

V letošním roce pro občany kontejner (popelnice) na sběr olejů a tuků z domácností.              
Použité jedlé oleje a tuky se budou dávat do uzavřených PET lahví a následně ukládat do                
označených nádob.  Sběr olejů a tuků je především proto, aby nekončily v kanalizaci! 

 
Produkce odpadu v roce 2018 

V loňském roce bylo svezeno 195,54 tun odpadu z obce, což je nepatrně méně než v roce                 
2017, kdy jsme svezli z obce 196,15t. Úbytek byl především v produkci bioodpadu. Co se týče                
třídění, už to taková sláva není. Obec vytřídí pouze 24% odpadu, což je velmi málo. Celorepublikově                
se třídí cca 55 %. V konečném výsledku každý obyvatel Nemile uloží ročně na skládku 220 kg, což je                   
stále méně, než zbytek ČR, kde je to cca 240 kg. V letošním roce byl projednán návrh nové                  
odpadové legislativy, kde se mění poplatek za uskladnění odpadu na skládky, tedy to co vyvezeme v                
popelnicích. Od roku 2009 byla platba neměnná a to 500 kč za tunu. Podle nové legislativy má                 
poplatek v roce 2021 činit 800 Kč a v roce 2025 už by to bylo 1500 Kč. Při stávající tříditelnosti by to                      
pro nás v Nemili znamenalo zvýšení ”poplatku za popelnice” v roce 2021 o 66Kč, v roce 2025 pak                  
oproti dnešku o 220Kč. Z toho vyplývá, že musíme co nejvíce třídit, aby v popelnici zůstávalo co                 
nejméně odpadu. 

 
Odpovědní lidé třídí odpad, nebuďte líní, třiďte taky!!! 

Třídění patří k dobrému vychování už více jak 73% Čechů. 
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Sběrná místa v obci 
V letošním roce též plánujeme vybudovat nová místa pro kontejnery. První by bylo naproti              

“Korétkám” u cesty k čerpací stanici, druhé by se přesunulo od obchodu v Lupěném ke kapličce.                
Pokusím se Vám nastínit, jak by měla nová místa vypadat (viz obr.). V případě jakéhokoliv námětu,                
návrhu, připomínky apod. mě prosím kontaktujte na e-mailu  petr.simek@nemile.cz . 
 
Plánované umístění sběrných míst: 
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
Usnesení č. III/2019 - 10.4.2019 
ZO schvaluje: 
❏ stanovy Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko. Znění      

stanov je součástí tohoto usnesení; 
❏ smlouvu o dílo se zhotovitelem na zakázku ,”Oprava        

chodníků kolem krajské komunikace” se zhotovitelem      
Michal Vařeka, se sídlem Nemile 7, Zábřeh 78901,        
IČ:05850894 za cenu 909.078,55 Kč bez DPH; 

❏ smlouvu o dílo se zhotovitelem na zakázku ,,Oprava        
po místních komunikacích,, se zhotovitelem Michal      
Vařeka, se sídlem Nemile 7, Zábřeh 78901,       
IČ:05850894 za cenu 89.908,87 Kč bez DPH; 

❏ instalaci kamerového systému na čističku odpadních      
vod v Nemili firmou Lifra alarm group se sídlem         
Uničovská 1, 78701 Šumperk, IČ:18085792 za cenu       
26.876 Kč bez DPH; 

❏ dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi       
městem Zábřeh a obcí Nemile ze dne 14.5.2012; 

❏ smlouvu o právu provést stavbu se správou silnic        
Olomouckého kraje, středisko údržby Šumperk, se      
sídlem Ztracená č.p. 684, 788 13 Vikýřovice na        
pozemcích p.č. 622 v k.ú. Filipov u Zábřeha a p.č.          
620/1 v k.ú. Nemile (silnice č. III/31534). Pozemky        
budou dotčeny stavbou ,,Oprava chodníků kolem      
krajské komunikace,,; 

 
Usnesení č. IV/2019 - 6.5.2019 
ZO schvaluje: 
❏ žádost o dotaci u Olomouckého kraje – Podpora        

obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti na       
zakázku s názvem: ,, Nákup movitých věcí do        
kulturního domu Nemile,,; 

❏ žádost o dotaci u Olomouckého kraje - Program na         
podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a         
údržba sportovních a tělovýchovných zařízení     
Olomouckého kraje v roce 2019 na zakázku s názvem:         
,,Pořízení zahradního traktoru,, a zároveň prohlašuje,      
že má vlastnické a věcné právo k nemovitosti a         
deklaruje závazek ponechání majetku, pořízeného z      
dotace, po dobu minimálně 10 let 

❏ žádost o dotaci u Olomouckého kraje – Program        
podpory kultury v Olomouckém kraji 2019 na akci s         
názvem: ,,Pivní slavnosti Nemile 2019,,; 

❏ žádost o dotaci u Olomouckého kraje – Program        
podpory kultury v Olomouckém kraji 2019 na akci s         
názvem: ,,Obecní ples Nemile 2019,,; 

❏ žádost o dotaci u Olomouckého kraje – Program na         
podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v        
Olomouckém kraji v roce 2019 na zakázku s názvem:         
,,Vybavení obecní knihovny Nemile,, a zároveň      
prohlašuje, že má vlastnické a věcné právo k        
nemovitosti a deklaruje závazek ponechání majetku,      
pořízeného z dotace, po dobu minimálně 10 let; 

❏ zápis do kroniky za rok 2018, který navrhla pí. Marie          
Vepřková; 

❏ přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace        
s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a,     
Hodolany, 779 11 Olomouc. IČ:60609460. Přijetí      
dotace ve výši 16 900 Kč je za účelem pořízení,          
technického zhodnocení a opravu požární techniky a       
nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti      
JSDH obcí Olomouckého kraje. Účelem poskytnutí      
dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení,       
technické zhodnocení a opravu požární techniky a       
nákup věcného vybavení jednotky sboru     
dobrovolných hasičů Nemile; 

❏ přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace        
s Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a,     
Hodolany, 779 11 Olomouc. IČ:60609460. Přijetí      
dotace ve výši 24 926 Kč je za účelem vyhlášeného          
dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury      
místního významu, kterým je podpora obnovy staveb       
drobné architektury místního významu v     
Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s         
cíli Olomouckého kraje a to zejména záchrana a        
oprava objektů památkové a historické hodnoty      
nacházejících se ve špatném technickém stavu,      
zachování kulturně historického charakteru a     
výpovědní hodnoty staveb drobné architektury     
místního významu, zvýšení prezentace památkového     
fondu v krajském i celostátním měřítku, soulad       
způsobu využití stavby drobné architektury místního      
významu s charakterem jejich kulturně historických      
hodnot. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada       
výdajů na “Restaurování mramorového kříže u kaple       
v Nemili na parc. č. 6/3 v k. ú. Nemile (dále také            
„akce“); 

❏ darovací smlouvu s p. Radkou Maturovou, nar.       
25.8.1974, bytem Nemile 50, na dar ve výši 15 000          
Kč. 

 
Usnesení č. V/2019 - 22.5.2019 
ZO schvaluje: 
❏ dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací o      

čištění odpadních vod s obcí Jestřebí, se sídlem        
Jestřebí 47, Zábřeh 789 01. Předmětem dohody je        
poskytnutí služby spočívající v odvádění a čištění       
odpadních vod veřejnou kanalizací a úprava vztahů,       
práv a povinností mezi obcí Nemile a obcí Jestřebí; 

❏ přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace        
č. 2019/02410/OSR/DSM s Olomouckým krajem,     
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc.      
IČ:60609460. Přijetí dotace ve výši 500.000 Kč je za         
účelem zlepšení kvality života venkovských oblastí,      
zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem        
v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s          
cíli Olomouckého kraje. Účelem poskytnutí dotace je       
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částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Oprava       
chodníku kolem krajské komunikace v obci Nemile“; 

❏ spisový a skartační řád obce Nemile. 
 
Usnesení č. VI/2019 - 19.6.2019 
ZO schvaluje: 
❏ střednědobý výhled Základní a Mateřské školy      

Nemile, příspěvkové organizace na roky 2019-2020; 
❏ hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nemile za rok 2018; 
❏ roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemile za rok 2018; 
❏ roční účetní závěrku obce Nemile za rok 2018; 
❏ závěrečný účet obce Nemile za rok 2018 a Zprávu o          

výsledku přezkoumání hospodaření obce Nemile za      
rok 2018 bez výhrad; 

❏ žádost o dotaci u Olomouckého kraje – Podpora        
obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti na       
zakázku s názvem: Nákup movitých věcí do       
kulturního domu Nemile a zároveň prohlašuje, že má        
vlastnické a věcné právo k nemovitosti a deklaruje        

závazek ponechání majetku, pořízeného z dotace, po       
dobu minimálně 10 let; 

❏ dodatek č. 2019 ke smlouvě o nakládání s        
komunálním odpadem ze dne 14.12.2001 se      
společností EKO Servis Zábřeh, s.r.o. se sídlem       
Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh, IČ:25896903; 

❏ kupní smlouvu s p. Martou Večeřovou, na koupi        
pozemku parc. č. 358/4 v k.ú. Nemile o výměře 1644          
m 2 za cenu 57.540 Kč; 

❏ darovací smlouvu s oblastním spolkem ČČK      
Šumperk, se sídlem Sušilova 38, 789 01 Zábřeh,        
IČ:00426512 na dar ve výši 1000 Kč; 

❏ zřízení likvidační komise ve složení předseda Ladislav       
Janků, členové Luděk Tempír, Ing. Lukáš Krmela,       
Petr Bezděk, Bc. Marek Jedelský a Mgr. Jan Jílek; 

❏ Směrnici č.1/2019 pro poskytování osobních a      
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a      
dezinfekčních prostředků. 

 
DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY 

 

 
 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY (MŠ, ZŠ, ŠJ) 
MŠ Nemile je od června 2018 nositelem mezinárodního        

oceněním- titulu Ekoškola . Získali jsme ho díky užitečné a prospěšné          
spolupráci dětí, rodičů, pedagogů i nepedagogů školy a pana starosty.          
Společnými činnostmi se snažíme o zlepšení životního prostředí ve škole          
a v jejím okolí.  

V letošním školním roce jsme se zaměřili na vše, co souvisí s jídlem, ať už je                
původu rostlinného či živočišného. V naší školní jídelně, v níž pro nás paní             
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kuchařky vaří co nejzdravější stravu, se snažíme jídlem neplýtvat. Potraviny odebíráme často od místních              
dodavatelů nebo dodavatelů z blízkého okolí. Paní kuchařky se v oblasti zdravého vaření stále vzdělávají a                
přicházejí s novými nápady, jak pro nás uvařit zdravě a chutně. Pod záštitou programu Skutečně zdravá škola,                 
do něhož je naše škola zapojena, se konal v březnu v Zábřehu celodenní seminář pro přátele zdravého stylu                  
vaření. Získané poznatky využívají naše paní kuchařky při vymýšlení zajímavého jídelníčku sestaveného z             
pestré a zdravé stravy. 

Naše MŠ dlouhodobě spolupracuje s MŠ Hoštejn. Společně se zapojujeme do různých akcí, kterými              
obohacujeme vzdělávací nabídku a děláme výuku pro děti zajímavější. 
Zápis do MŠ 

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020 proběhl ve středu 15. 5. 2019. K zápisu přišlo 9 dětí. Volných                   
míst na doplnění stávající třídy bylo méně, a proto po dohodě se zřizovatelem rozhodla ředitelka školy, že                 
budou ve školním roce 2019/20 otevřeny dvě třídy MŠ. Tento krok byl učiněn z důvodu nedostačujících                
prostorových podmínek jediné učebny pro celkový počet 25 přihlášených. V průběhu prázdnin přizpůsobíme             
současnou odpočinkovou místnost také pro denní činnosti dětí MŠ. Jde pouze o dočasné řešení problému s                
malými prostory v souvislosti s narůstajícím počtem dětí. 
 
Přehlídka mladých recitátorů Dětská scéna 2019 

Jako již tradičně proběhlo i letos na začátku února školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili                
všichni žáci naší školy. V pondělí 4. února se sešli malí recitátoři a potěšili porotu a spolužáky přednesem básní.                   
Porota, složená z pedagogů školy, vybrala pět recitátorů, kteří reprezentovali naši školu 21. 2. v okrskovém kole                 
konaném v DDM Krasohled v Zábřehu. 
Masopust 

Masopust, neboli období mezi Vánocemi a Velikonocemi, žáci prožívali v duchu orientační hry. Po              
škole byla nalepená písmena a dle map měli žáci za úkol vyluštit slova týkající se masopustního období. Získali                  
tak povědomí o lidových zvycích a tradicích. Vyvrcholením 
nebylo tradiční pochování basy, ale školní karneval, nebo-li “Pohádkové vyučování”. 
Pasování na čtenáře 

V pondělí 25.3. proběhla další pravidelná návštěva žáků naší školy v místní knihovně. Pro naše               
prvňáčky však byla slavnostní. Po předvedení svých čtenářských dovedností a slibu, jak se ke knihám chovat,                
byli samotným panem králem, v podání pana starosty, pasováni na čtenáře. 
Zápis do ZŠ 

Zápis do 1. ročníku ZŠ se konal v pondělí 8. dubna 2019. K zápisu přišlo 9 dětí, z toho dvě požádaly                     
prostřednictvím svého zákonného zástupce o odložení začátku plnění povinné školní docházky o jeden rok. Do               
1. ročníku by v dalším školním roce mělo nastoupit 7          
dětí s trvalým bydlištěm v Nemili, Lupěném, Hněvkově        
nebo v Jedlí. Předpokládaný počet žáků 1. až 5. ročníku          
ZŠ k 1.9.2019 je 31. 
Rodilá mluvčí  

Na přelomu měsíců dubna a května měly děti        
základní i mateřské školy možnost slyšet dva týdny        
plynulou a čistou americkou angličtinu od Valerie,       
rodačky z amerického San Franciska. Děti i žáci byli z          
Valerie nadšené, mnohému se naučili a mrzelo je, že         
ony dva společně prožité týdny tak rychle utekly. 
Soutěž hlídek mladých zdravotníků 

Veliká pochvala a ocenění patří členům hlídky       
mladých zdravotníků, žákům 3. až 5. ročníku ZŠ,        
Rozálii Barvířové, Radoslavě Janíčkové, Jakubu     
Holinkovi a Filipu Václavkovi, kteří v úterý 21. května         
2019 reprezentovali školu v okresním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků, získali 1. místo a postoupili do                
krajského kola v Opavě. Této soutěže se v uplynulých letech zúčastňovali i jiní žáci školy. Jen díky                 
schopnostem a odbornému vedení paní Lenky Barvířové (a v minulosti i paní Jany Opravilové), si každým                
rokem z okresního kola přivezli ocenění v podobě zlaté medaile s postupem do kola krajského. 
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Projekty školy 
K důležitým událostem v životě školy patří zapojení do Projektů. V letošním roce skončil dvouletý               

projekt Šablony ZŠ a MŠ Nemile 2, v němž škola vyčerpala finanční částku ve výši 509.808,-Kč určenou pro                  
školu mateřskou i základní. Finance byly použity na nákup pomůcek do výuky, na zvyšování odborné úrovně                
pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, na personální zajištění výuky, na zřízení pracovních pozic            
školních asistentů aj. V současné době je na MŠMT podaná žádost školy na pokračování projektu a je žádáno o 
částku téměř 854.000Kč. Jednotlivé aktivity projektu se netýkají jen školy mateřské a základní, ale zasahují i do                 
školní družiny. 
PROSBA- sběr vršků od minerálních vod 
Děti do školy přinášejí z domova vršky od minerálních vod. Až máme vršků hodně, předáváme je dál.                 
Podporujeme tím konkrétní postižené děti. Pokud se přidáte a vršky nám do školy budete nosit, budeme rádi.                 
Každý vršek se počítá…Děkujeme. 
 
Více ze života školy, aktuální informace a fotografie z akcí najdete na:  www.zsnemile.webpark.cz

 
Další chystané  akce v obci: 

 
 

Partneři obce: 
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