
 
 

SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané, 
rok se pomalu chýlí ke svému konci a my se těšíme na sváteční chvíle, období, které pro většinu z nás patří k                      
těm nejkrásnějším v roce. Čas vánoční je časem rozjímání a klidu, ale také časem, kdy               
rekapitulujeme úspěchy i nezdary, které nám daný rok přinesl. Čas vánoční je časem,             
kdy se snad každý z nás stává příjemnějším, laskavějším a ohleduplnějším. Zapomínáme            
na pomluvy, intriky a staré spory. Je to čas, který chceme prožít s těmi, se kterými je                 
nám dobře. A já si přeji, aby nám tato vzácná chvíle vydržela v nadcházejícím roce co                
nejdéle.  

Do roku 2021 Vám proto všem přeji spolu s celým obecním zastupitelstvem více příjemných dnů               
než těch nepříjemných, více lásky než záště a nenávisti, více radosti a hojnosti než smutku, utrpení a                 
strádání. Přeji vám klidný rok s pevným zdravím.  

Ing. Petr Šimek, starosta obce 

OÚ DÁVÁ NA VĚDOMÍ 
vše uvedeno a aktualizováno také na webu obce: nemile.cz 

 

Poplatky pro rok 2021 

Poplatek za komunální odpad 
● 450,-- Kč / osoba / rok. 

Splatnost poplatku do 30. 6. příslušného kalendářního       
roku. 

● Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za        
koho je poplatek hrazen (např. Novákovi, Lupěné 150-5        
osob). Osoby žijící celý rok v zahraničí jsou dle vyhlášky          
osvobozeny od poplatku, pokud do data splatnosti doloží        
(každoročně) na OÚ čestné prohlášení, že se zdržují v         
cizině. 
 

Poplatek za psa 
● 100,-- Kč / pes / rok. 
● za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,            

který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu je poplatek stanoven na 50 Kč 
● Splatnost poplatku do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 
● Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za koho je poplatek hrazen (např. Novákovi,              

Lupěné 150 -pes), osoby žijící celý rok v zahraničí jsou dle vyhlášky osvobozeny od poplatku, pokud do                 
data splatnosti doloží (každoročně) na OÚ čestné prohlášení, že se zdržují v cizině. 
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Vodné (Lupěné) 
● Vyúčtování vodného a stočného je prováděno v měsících říjen -          

listopad příslušného kalendářního roku. 
● Výši zálohy lze zvolit dle vlastního uvážení. 
● Pokyny pro platbu zálohy či vyúčtování vodného a stočného:         

variabilní symbol: 212 + vaše č.p. (např. u platby u č.p. 68 bude             
VS 212068). 

● Na rok 2021 je cena vodného 45,49 Kč / m3, bez DPH. 
 
Stočné 

● Vyúčtování vodného a stočného je prováděno v měsících říjen -          
listopad příslušného kalendářního roku. 

● Výši zálohy lze zvolit dle vlastního uvážení. 
● Pokyny pro platbu zálohy či vyúčtování vodného a        

stočného: 
● Variabilní symbol: občané z Nemile 221 + vaše č.p. (např.          

u platby u č.p. 68 bude VS 221068) 
● Variabilní symbol: občané z Nemile 222 + vaše č.p. (např.          

u platby u č.p. 168 bude VS 222168) 
● Na rok 2021 je cena stočného 46,74 Kč / m3, bez DPH 
● Cena při výpočtu dle směrných čísel (paušál) je 1656,-- Kč          

/ osoba / rok. 
 

Investice v roce 2020 

V letošním roce poznamenaném covidovou pandemií šlo vše        
pomaleji, nicméně nakonec jsme snad zvládli vše, o co jsme          
usilovali. 

● Obnova místních komunikací. Ke konci roku jsme kromě        
jednoho povrchu dokončili zbytek komunikací v Nemili.       
Celková investice na tuto akci byla 1,8 mil. Kč, z toho částka            
0,5 mil. Kč byla poskytnuta z rozpočtu Olomouckého kraje.         
Povrch na zbylé komunikaci se dokončí hned na jaře.  

● Opravy KD. V naší tělocvičně došlo k výměně osvětlení,         
povrchu, výmalby, natažení nového koberce a zapuštění       
radiátorů do zdi. Celková investice byla 1,1 mil. Kč, z toho           
částka 0,5 mil. Kč byla poskytnuta z rozpočtu Olomouckého         
kraje. 

● Oprava studánky “Korétek”. Z jara byla vyspravena Korétka.        
Oprava stála 35 tis. a byla hrazena z rozpočtu Olomouckého          
kraje.  

● Projekt parkoviště u železnice. V letošním roce bylo        
naprojektováno parkoviště u železnice v Lupěném. Příští rok        
bychom chtěli hledat vhodný dotační titul.  

● Výsadba stromů na hřišti. Během posledních dnů dochází k         
výsadbě topolů na hřišti u kulturního domu. Tento projekt         
podpořil státní fond životního prostředí částkou 225 tis. Kč. 
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Co připravujeme v roce 2021 

● Rekonstrukce sběrných míst. V příštím roce bychom chtěli zvládnou udělat zpevněné plochy a oplocení              
kolem nádob na tříděný odpad. Také posílení kontejnerů a zázemí u čističky odpadních vod. Tento               
projekt podpořil státní fond životního prostředí částkou 830 tis. Kč. 

● Výměna veřejného osvětlení. V případě, že dojde k výměně sloupů společností ČEZ, budeme společně s               
touto realizací měnit i staré veřejné osvětlení v Nemili. 

● Fotovoltaika na ČOV. Během příštího roku budou probíhat práce na projektové dokumentaci na             
výstavbu fotovoltaiky na ČOV, které by měly vést ke snížení nákladů za el. energii, které jsou                
momentálně více jak 300 tis. Kč. 

● Oprava kaple Nemile. Při opravě bude měněna střešní konstrukce, budova bude izolována a dojde k               
výmalbě. Tento projekt podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj částkou 200 tis. Kč. 

● Parkoviště u hřbitova. V příštím roce budeme hledat dotace na výstavbu parkoviště u hřbitova v Nemili.  
● Parkoviště a opěrná zeď u školy. Zde také budeme v příštím roce hledat finance pro výstavbu zdi a                  

parkoviště.  
● Přírodní zahrada u školy v Nemili. Zahradu bychom chtěli realizovat co nejdříve, bohužel nás limituje               

opěrná zeď, která musí být postavena dříve, aby při její výstavbě nedošlo k poničení zahrady. Tento                
projekt podpořil státní fond životního prostředí částkou 310 tis. Kč.  

● Projekt komunikace kolem hřbitova v Lupěném. Plánujeme zpracovat projektovou dokumentaci na           
výstavbu komunikace a sítí.  

● Chodníky v obci. V příštím roce plánujeme dokončit projektovou dokumentaci na výstavbu chodníků.  
● Dětské hřiště a budova pro volnočasové aktivity. Momentálně        

žádáme o dotace na tento projekt u ministerstva pro místní          
rozvoj. Pokud bude žádost úspěšná, chtěli bychom v polovině         
příštího roku hřiště zhotovit.  

● Projektová dokumentace na rekonstrukci obecního úřadu. V       
příštím roce bychom chtěli zhotovit projektovou dokumentaci       
na rekonstrukci prostor obecního úřadu, tak aby lépe        
vyhovoval prostorovému uspořádání. 

● Projektová dokumentace přístavba MŠ Nemile. V příštím roce        
dojde zhotovení projektové dokumentace na rozšíření      
Mateřské školy Nemile.  
 

Vizualizace, studie a projektové dokumentace jsou dostupné na webových stránkách obce 
(www.obecnemile.cz) a je možné je připomínkovat na e-mailu starosty.  

Výběr některých nabízíme na poslední straně. 
 

Odpadové hospodářství v roce 2021 
 
V příštím roce se dočkáme žlutých popelnic na plasty. Začátkem příštího roku by             

mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele a zhruba v polovině roku by se mohly              
popelnice dostat k vám. O podrobnostech vás budeme informovat.  

V průběhu roku (jaro) také, na základě ankety, dojde k přechodu na třítýdenní             
svoz komunálního odpadu. Tato změna proběhne, jakmile dostaneme rozpis od svozové           
firmy. Změna je nutná především z důvodu, že nám v příštím roce bude svozová firma               
účtovat 5.894 Kč za jeden svoz. V roce 2020 byla cena 4.056 Kč. 

Od příštího roku také dochází k navýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku. Ceny               
za zpracování netříděného odpadu se každým rokem navyšují, proto apelujeme na občany, aby se snažili               
odpad  zodpovědně třídit a působili tak výchovně i na děti!  
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Jedna z možností, je např. nedávat do popelnic popel z kotlů. Tento popel by se mohl svážet zvlášť a                   
vyvážet přímo na skládku. Na popel se totiž nevztahuje poplatek za skládkování, jelikož se nedá dále třídit, ani                  
využívat. V příštím roce se tomu budeme podrobněji věnovat. 

 
! Od příštího roku budou zaměstnanci svozové firmy nahlížet do popelnic,  

pokud zde bude netříděný odpad, tak popelnici nevyvezou ! 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -       
19.10. 2020: 
ZO schvaluje: 
❏ Obecně závazná vyhláška obce Nemile č. 1/2020 o        

místním poplatku za provoz systému     
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání     
a odstraňování komunálních odpadů. 

❏ Smlouva o poskytování služeb při realizaci      
projektu ,,Akumulační podzemní nádrže Nemile” s      
poskytovatelem Regiozona s.r.o. se sídlem     
Vavrečkova 5262, 76001 Zlín, IČ03624625. Cena      
díla je 140.000 Kč bez DPH. 

❏ Smlouva o dodávce elektřiny prostřednictvím     
instalace zařízení fotovoltaické elektrárny na     
čističce odpadních vod s firmou ČEZ ESCO, a.s. 

❏ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční     
dotace s Charitou Zábřeh, Žižkova 7/15, 78901       
Zábřeh IČ: 42766796. Výše poskytnuté dotace činí       
24 000 Kč. 

❏ Žádost o dotaci u Ministerstva pro místní       
rozvoj–Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021,      
podprogram DT 117d8210A – Podpora obnovy      
místních komunikací na akci s názvem ,,Obnova       
místních komunikací v obci Nemile,,. 

❏ Žádost o prodloužení použití dotace s      
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a , 779      
00 Olomouc, IČO:60609460. Prodloužení se týká      
smlouvy o poskytnutí dotace č.     
2020/020444/OSR/DSM.  

 
30.11. 2020: 
ZO schvaluje: 
❏ Odpuštění nájmu TJ Sokol Nemile za období od        

1.9.2020 do 31.12.2020 z důvodu nouzového      
stavu ČR a opravy tělocvičny. 

❏ Vydání souhlasu obce Nemile s podáním žádosti       
o dotaci k projektu „Dětské hřiště Nemile" z        
dotačního programu MMR ČR pro rok      
2021-117D8210H Podpora budování a obnovy     
míst aktivního a pasivního odpočinku.  

❏ Dodatek č.3 k dohodě vlastníků provozně      
souvisejících vodovodů VHZ_2016/26 ze dne     
27.2.2018. Dodatek mění výši nájemného a      
vodného pro rok 2021. 

❏ Prodej části pozemků p.č. 572/32 o výměře       
17m2 a pozemku p.č. 572/33 o výměře 14 m2 ,          
které jsou odděleny od pozemku p.č. 572/4 v        
k.ú. Nemile manželům Miroslavovi a Janě      
Neumannovým. Cena prodeje činí 4.650 Kč. 

❏ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace se      
svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, se     
sídlem Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh.       
IČ: 48428311. Předmětem smlouvy je     
poskytnutí dotace na pokrytí neinvestičních     
výdajů spojených s realizací projektu     
„Zábřežsko třídí“. Neinvestiční dotace je ve výši       
34.821 Kč.  

❏ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace se      
svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, se     
sídlem Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh.       
IČ: 48428311. Předmětem smlouvy je finanční      
návratná výpomoc na předfinancování    
neinvestičních výdajů spojených s realizací     
projektu „Zábřežsko třídí“. Neinvestiční    
návratná výpomoc je ve výši 197.318,- Kč 

❏ Kupní smlouvu s Veronikou Kolín a Jiřím       
Zavřelem, na koupi pozemků parc. č. 312/2 o        
celkové výměře 703 m2, parc. č.315/2 o celkové        
výměře 539 m2, parc. č.317/1 o celkové výměře        
299 m2 a parc. č. 320/3 o celkové výměře 97 m2           
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to vše zapsáno na LV č.137 vedeném       
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj,     
Katastrální pracoviště Šumperk, pro katastrální     
území Nemile, obec Nemile za celkovou cenu       
98.280 Kč. 

❏ Dodatek č.2 ke smlouvě o spolupráci se       
společností DIMATEX CS, spol. s.r.o se sídlem       
Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou. 

❏ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se stavební        
firmou STAVREL s.r.o., se sídlem Požárníků      
534, 788 33 Hanušovice, IČ: 27855571 na       

zhotovení stavby s názvem,, Rekonstrukce     
tělocvičny”. Předmětem dodatku je změna ceny      
díla na 919.273 Kč. 

❏ Dodatek č.1 ke smlouvě č.     
841/SAXZ-20/097/2020 se zhotovitelem   
STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4,      
Jinonice, 158 00 Praha 5. Předmětem dodatku je        
změna ceny díla na 1.561.640, 59 Kč bez DPH. 

 
 
 

 
 

DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY 

 
Tříkrálová sbírka 2021 
Vážení občané, 

Tříkrálová sbírka, která se připravuje na začátku roku 2021, proběhne jinak           
než jsme zvyklí. Protože není možné odhadnout, jaká bude situace v lednu příštího             
roku, rozhodla se charita v Zábřehu koledování zrušit. Dala přednost bezpečí           
koledníků a vás, kteří nás každoročně ve svých domovech vítáte. Sbírka se            
přesunuje do on-line prostoru. Od 15.12. do 24.1.2021 bude otevřena virtuální           
kasička na www.trikralovasbirka.cz. Lze také poslat dárcovskou SMS: DMS         
KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87777. Požehnání na dveřích vašich domů vám              
opraví vedoucí kolednických skupinek. V neděli 3.1.2021 od 13:00 hod projdeme           
Nemili a Lupěné a opravíme požehnání, která jsou napsaná zvenku na rámech            
vašich dveří.  
Za koledníky Vám všem přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu a požehnané Vánoce. 

Vladimíra Václavková, tel: 603 335 882, e-mail: v.art@seznam.cz 
 

 
 
Adventní doba končí, přichází Vánoce 
Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před 25.               
prosincem. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce,            
doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly             
zakázány zábavy, svatby a hodování. 

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich             
předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo               
nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce              
jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod. 

Česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kvalitních adventních písní.           
Uplatňují se zejména při jitřních mariánských mších zvaných roráty. 

Adventní tradice 

1. Adventní věnec (symboly: zelená-život, kruh-společenství, svíce-adventní neděle, přibývající světlo-příchod Spasitele) 
2. Adventní kalendář 
3. Barborky (4.12. sv. Barbora) - trhání větviček stromů nebo keřů, které rozkvetou na vánoce 
4. sv. Mikuláš - předvečer svátku sv. Mikuláše, symbol štědrosti k potřebným 

převzato z Wikipedia.cz 
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Z historie obce - Výpisky z kroniky z válečných let 1943-1945 
Rok 1943 

V Nemili byly zrušeny tyto živnosti: stolářství Arnošt Vind, pila Viktor Švub, sklenářství (brusírna skla)               
František Hýbl a Petr Odstrčil. Tři dny v týdnu mohl pracovat kovář František Goliáš a obchod Alois Němec. Lidé z                    
nepotřebných podniků a obchodů, které byly uzavřeny, museli pracovat ve válečném průmyslu. Začal se kopat kryt ve                 
starém šlechtickém sídle (dnes tvrz) – kopalo se ve studni tři metry vodorovně, čtyři metry pod povrchem do hloubky                   
čtyř metrů. Bylo tam uloženo 600 kg obilí. V září byl ukryt jeden ruský zajatec v krytu u Zbytků. Po třech dnech kryt                       
opustil, ale nechal ho otevřený. Našli jej houbaři a tím byl kryt odtajněn a veškerá práce na něm zmařena. 

 
Rok 1944 

V půli dubna byly časté letecké poplachy bez bombardování. Byl nedostatek potravin a oděvů, oděvy se daly                 
koupit pouze na lístky a to pro děti do patnácti roků. Rodina mohla mít dvě kozy a jednu slepici. Vejce od ostatních                      
slepic se odváděla. Na osobu bylo na den ¼ l odstředěného mléka. V půlce listopadu se nastěhovalo do školy 150                    
osob z Oděsy v Rusku. Sympatizovali s Němci a mnozí muži sloužili v německé armádě. Děti proto musely chodit do                    
školy v Lupěném. V zimě nebylo uhlí, proto děti chodily do školy jen pro úlohy. Aby byl zabezpečen pořádek a                    
jistota v obci, bylo 14 občanů určeno jako rukojmí a ti ručili Němcům svými životy. 1. března chtělo gestapo zatknout                    
nemilského občana Hynka Sittu, ten byl ale varován Janem Krňávkem. Uprchl po zahradách a ukrýval se 14 dnů na                   
pile. Potom pro něj přišel Jaroslav Tůma z partyzánské skupiny od Drozdova. Počátkem dubna byli zatčeni Josef                 
Janíček, František Goliáš, Adolf Hampl, Hynek      
Kolář, Emil Gregora, Rudolf Matura, František,      
Miroslav a Václav Doleželovi, Jan Hampl,      
Josefa Steidlová, Ferdinand Navrátil a Josef      
Ryšavý. František Goliáš a Josef Ryšavý byli       
propuštěni. Zatčení byli převezeni nejprve do      
věznice v Šumperku a odtud do Terezína,       
Vratislavi, Drážďan a do Lipska. Skupina      
Hynka Sitty v počtu sedmi lidí byla ukryta v         
lese u Hněvkova proti traťovému hradlu. 27.       
května byli prozrazeni českým občanem z      
Lupěného. Gestapo je obklíčilo. Tři z nich byli        
postřeleni. Hynek Sitta měl prostřelenou nohu.      
Jediný Rudolf Taláček uprchl směrem k      
Hynčině. Zajatí byli odvezeni do trestnice v       
Šumperku a zranění do nemocnice. Přímo      
nadlidskou odvahu projevil Václav Šreibr.     
Gestapo po něm několikrát střílelo, bylo mu na        
stopě, ale nechytilo ho. Vybudoval si vlastní       
kryt na Nemilkách v lese naproti kartáčovně.       
Gestapo zničilo kryt na Špitálce, když jej       
prozradil lesník z Kosova.  

 
 
Rok 1945 

V únoru Němci stěhovali z koncentračního      
tábora v Osvětimi vězně do Terezína. Vězni       
chatrně oblečeni a podvyživeni byli vezeni v       
otevřených vagonech při mrazu -26°C. Většina      
jich pomrzla. Byli vyhazováni po trati. Občané přilehlých obcí je museli sbírat a pohřbívat. V Nemili na hřbitově bylo                   
pohřbeno šest vězňů. Jejich jména nejsou známá, každý měl jen číslo. Němci pěšky hnali transporty ruských vězňů z                  
uhelné pánve od Katovic. Každý transport měl 500-700 mužů. Ve dnech 8., 9., 14. a 15. února byli tito vězni                    
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ubytováni v Nemili. 150-200 jich vtěstnali do stodol, tam stáli, nemohli si sednout, natož lehnout nebo jít na záchod.                   
Lidé se snažili vězně nakrmit. Vařili brambory, zasmaženou polévku nebo chleba. Pomáhaly okolní obce, kde               
transporty nebyly ubytovány – Pivonín, Václavov a Svéhohov. Poblíž kříže na dolní silnici ze Zábřeha do Nemile byl                  
zastřelen jeden zajatec, který už nemohl jít dál. 1. dubna Němci přikázali zabít všechnu drůbež mimo slepic, aby se                   
ušetřilo obilí a brambory. Většina lidí příkaz neuposlechla. Husy většinou ukryli. 6. května Němci utíkali ze Zábřeha                 
před blížící se ruskou armádou. 8. května by vyhozen železniční most přes Sázavu v Zábřehu – rána probudila                  
všechny. Lidé byli ukryti ve sklepích, kde měli všechno – prádlo šatstvo, peřiny. Kolem půl deváté spadl v Nemili                   
granát na betonovou zeď a poškodil střechy a okna na dvou domech. Toho dne lidé v Nemili přivítali ruskou baterii,                    
která zaujala palebné postavení nad Nemilí a pálila do ustupujících Němců.  

zpracovala Mgr. M. Vepřková (kronikářka obce) 
 

 
 
Putování za sýkorkou 
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo v Zábřehu Vás zve na rodinnou hru Adventní putování se sýkorkou                
modřinkou. Hra probíhá od 29.11.-1.1.2020. Start je na začátku ulice Nemilská v Zábřehu a konec za                
Nemilí u posezení u lípy. Cestu vám bude ukazovat sýkorka modřinka. Doufáme, že se vám putování                
bude líbit. Trasa je vhodná i pro kočárky. 

Vladimíra Václavková, tel: 603 335 882, e-mail: v.art@seznam.cz 
 

 
Minikáry v Nemili 

 
Dlouhodobou tradicí v obci bývalo konání soutěže minikár. Mnoho         

dospělých si jistě vzpomíná na vzrušující podívanou z dětství. Poslední soutěž           
se v Nemili konala v roce 2007.  

Letos aktivní nadšenci v obci požádali o obnovení soutěže a ta jim            
byla přislíbena na 12.-13.6. 2021. Tak snad nám tuto podívanou nezkazí           
covidová opatření.  

Podrobnější informace můžete nalézt na webových stránkách       
minikárového klubu v Hlubočkách: http://minikary.xf.cz 
 
 

SLOVO OBČANŮ 

 

Příspěvky můžete zasílat elektronicky na e-mail zpravodaje: zpravodaj@obecnemile.cz 
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Těší mě a děkuji obci o snahu zlepšovat obecní         
infrastrukturu cest. Také oceňuji trpělivost občanů,      
jichž se dotýkají různá omezení při realizaci. Dále        
bych rád požádal o nadcházející zimní posypovou       
péči hlavně v příkrých úsecích cest a v zatáčkách. 

(on) 

Líbí se mi, že i přes složité “covidové” období je v           
obci realizovaná akce pro rodiny s dětmi, jako je         
například putování za sýkorkou. Aktivním     
organizátorům děkuji! 

 (on) 

mailto:zpravodaj@obecnemile.cz


Výběr ze studií plánovaných akcí: 

 

 
 

Partneři obce: 
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