
 
 

SLOVO   STAROSTY  
Vážení   a   milí   přátelé,   

pouštíme  se  společně  do  nového  roku  2020  a  já  bych  Vám  chtěl  všem  popřát,  ať  Vám  tento  rok  přinese                    
mnoho   zdraví,   štěstí,   spokojenosti   a   ať   Vaše   kroky   provází   jen   správná   rozhodnutí.  

Rád   bych   Vám   touto   cestou   shrnul   rok   minulý   a   přiblížil,   co   nás   čeká   v   letošním   roce.  

V  loňském  roce  obec  hospodařila  s  rozpočtem  přes  11  mil.  Kč  a  v  letošním  roce  to  bude  velmi                   
podobné.  Největší  příjem  do  rozpočtu  je  z  daní  (cca  8,5  mil.  Kč),  naopak  nejvyšší  výdaje  byly  v                  
loňském  roce  na  činnost  místní  správy  (3  mil.  Kč),  investice  (1,5  mil.  Kč),  splátku  úvěru  (1,5  mil.  Kč),                   
odpadové   hospodářství   (0,5   mil.   Kč),   kanalizaci   a   vodovod   (0,5   mil.   Kč),   školu   (0,5   mil.   Kč).   

V  letošním  roce  budou  výdaje  velmi  podobné,  pouze  u  investic  nikdy  nevíme,  co  čas  a  dotace                 
přinesou.  

Odpadové   hospodářství  

V  odpadovém  hospodářství  nás  v  tomto  nebo  příštím  roce  čekají  změny.  Tou  první  je,  že                
bychom  se  společností  EKO-servis  Zábřeh  chtěli  přejít  při  sběru  plastů  z  pytlů  na  popelnice.  V  praxi                 
by  to  znamenalo,  že  bychom  do  každého  domu  propůjčili  velkou  popelnici,  do  které  by  majitelé                
shromažďovali  plast  místo  do  pytle.  Do  popelnice  se  vejdou  až  3  pytle  plastů.  Dle  mého  názoru  je  to                   
krok  dopředu,  kdy  bychom  nemuseli  skladovat  pytle  v  garážích  či  kůlnách.  Velmi  by  mě  zajímal  Váš                 
názor,  zda-li  byste  o  popelnici  měli  zájem,  nebo  Vám  vyhovuje  pytlový  sběr.  Proto  se  prosím  vyjádřete                 
v   anketě,   která   je   přiložena   jako   příloha.   

Druhá  změna  moc  příznivá  není.  Vzhledem  k  velmi  rychlému  nárůstu  nákladů  na  odpadové              
hospodářství  a  každo  ročnímu  zvyšování  poplatku  za  skladování  budeme  muset  od  roku  2021  zvyšovat               
i  poplatky  za  sběr  a  likvidaci  komunálního  odpadu  z  domácností.  Jednou  z  cest,  jak  poplatky  snížit,  je                  
změnit  frekvenci  svozu  z  jednou  za  dva  týdny  na  svoz  jednou  za  tři  týdny.  Konkrétně  by  se  jednalo  o                    
snížení  nárůstu  poplatku  o  200  Kč  na  osobu.  I  zde  bych  rád  poprosil,  zda  byste  se  mohli  vyjádřit  v                    
anketě.   

Vodohospodářství  

Kanalizace  a  vodovod  jsou  již  v  plném  provozu.  Připojené  už  je  i  Jestřebí  a  část  Pobučí.                 
Momentálně  největším  problémem  jsou  sběrné  koše,  kde  je  mnoho  nečistot.  Proto  všechny  prosíme,              
aby  dbali  na  to,  co  do  kanalizace  vypouští.  Stále  se  potýkáme  s  velkým  množstvím  vlhčených                
ubrousků,  ženskými  hygienickými  potřebami,  všemožnými  kusy  látek,  tuků  atd.  Veškeré  tyto            
nežádoucí   artefakty   výrazně   snižují   životnost   kanalizace   a   zvyšují   náklady   na   její   provoz.   

Cena   vodného   je   v   letošním   roce   42,84   Kč   a   stočného   42,37   Kč    bez   DPH.  
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Stočné   dle   směrných   čísel   (paušál)   pro   rok   2020:   

od  1.5.2020  se  mění  sazba  DPH  z  15%  na  10%.  V  praxi  to  znamená:  obec  je  povinna  na  stočném                    
vybrat  při  platbě  do  30.4.2020  částku  1  483  +  15%  DPH,  což  dělá  1  705,-Kč.  Při  platbě  stočného                   
„paušálem“   zaplaceného   od   1.5.2020   je   obec   povinna   vybrat   1   483   +   10%   DPH,   což   činí   1   631,-Kč.   

Proto   doporučujeme,   platit   stočné   až   po   1.5.2020.  

Rozdíl  ve  výši  stočného  paušálem  se  týká  i  těch,  kteří  platí  zálohy.  Zálohy  podléhají  také                
rozdílné  sazbě  DPH.  Pokud  platíte  rozděleně  (tzv.zálohy),  doporučujeme,  abyste platili  první  zálohu  až              
po   1.5.2020.   

Zálohy   stočného   dle   odebrané   vody   pro   rok   2020:  

Rozdíl  ve  výši  za  stočné  dle  vody  se  týká  i  těch,  kteří  platí  zálohy.  Zálohy  podléhají  také                  
rozdílné   sazbě   DPH.   Pokud   platíte   zálohy,   doporučujeme,   abyste   platili   první   zálohu   až   po   1.5.2020.   

Zálohy   na   vodné:  

Zálohy  podléhají  také  rozdílné  sazbě  DPH.  Zaplacená  záloha  musí  být  zdaněna  dle  data              
připsání.   Pokud   platíte   zálohy,   doporučujeme,   abyste   platili   první   zálohu   až   po   1.5.2020.   

Kalendář   doporučených   záloh:  

1.   splátka   –   květen;   2.   splátka   -   červenec;   3.   splátka   –   září;   4.   splátka   -   listopad  
 

Energetické   hospodářství  

V  letošním  roce  plánuje  ČEZ  rekonstrukci  napěťové  soustavy  na  Filipově.  Bohužel  se  nepočítá              
s  tím,  že  by  vedení  umístili  pod  zem,  a  proto  zůstane  vedení  vzduchem.  Společně  s  touto  rekonstrukcí                  
bychom   v   této   části   chtěli    vyměnit   i    svítidla   na   veřejném   osvětlení.   

Infrastruktura  

Po  výstavbě  kanalizace  se  udělal  povrch  na  téměř  všech  komunikacích  a  letos  bychom  chtěli               
dodělat  i  zbylé  cesty.  Bohužel  tyto  opravy  jsou  závislé  na  dotacích,  a  proto  doufáme,  že  budeme  mít  v                   
letošním  roce  s  žádostí  úspěch.  Co  se  týče  dotací,  v  letošním  roce  budeme  také  žádat  o  dotace  na                   
opravu  Nemilské  kaple,  dětského  hřiště,  budovu  jako  zázemí  pro  spolky,  výstavbu  parkoviště  u              
hřbitova  v  Nemili  a  rekonstrukci  kulturního  domu.  V  minulém  a  letošním  roce  jsme  se  pustili  i  do  řady                   
projektů  a  plánů.  Mezi  ty  nejdůležitější  patří:  rozšíření  školy  včetně  úpravy  zahrady,  studie  komplexu               
hřiště,  výstavba  cyklostezky  Zábřeh-Nemile,  výstavba  chodníků  v  Nemili,  rekonstrukce  úřadu  a  mnoho             
dalšího.  

V  letošním  roce  žádáme  o  dotaci  na  výsadbu  zeleně  u  hřiště  v  Nemili  a  chtěli  bychom  mu                  
navrátit  vzhled  let  minulých.  Proto  bychom  chtěli  zpět  vysázet  topoly  (nebo  jiné  stromy)  na  kraj  hřiště                 
v  Nemili  tak,  jak  tomu  bývalo  v  minulosti.  V  anketě  bychom  se  vás  tedy  chtěli  zeptat  na  váš  názor,                    
nápad,  či  připomínku  k  výsadbě  stromů.  Jednalo  by  se  o  výsadbu  cca  30  stromů  podél  nově  rozšířené                  
části   hřiště.  

Na  závěr  bych  chtěl  dodat,  že  se  v  letošním  roce  opět  uskuteční  mnoho  kulturních  i  sportovních                 
akcí.  Už  teď  víme,  že  se  letos  neuskuteční  pivní  slavnosti,  ale  místo  nich  bude  uspořádán  den                 
Mikroregionu   Zábřežska,   o   kterém   Vás   ještě   budu   dostatečně   informovat.  

Proto  bych  chtěl  touto  cestou  poděkovat  všem  lidem  a  organizacím,  kteří  se  na  dění  v  naší  obci                  
podílí,   i   když   si   to   někdy   neuvědomují,   i   díky   nim   zažíváme   pěkné   chvíle   a   štěstí.  

S   pozdravem Petr   Šimek,   starosta   obce  
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OÚ   DÁVÁ   NA   VĚDOMÍ  
 
POPLATKY   ZA   ROK   2020  
 
Název   poplatku,   výše,   splatnost  
—   vyúčtování    vodného   a   stočného    (všechny   varianty)   za   rok   2020   do   3.   11.   2020  
 
U   úhrady   vodného   a   stočného   uvést   variabilní   symbol   =   číslo   odběrného   místa   ze   smlouvy  
—    poplatek   za   psa    100,-   Kč/rok,   senioři   50,-/rok   do   30.   6.   2020  
—    komunální   odpad    350,-   Kč/osoba/rok   do   30.   6.   2020  
 
Podrobné   informace   jsou   uvedeny   na    www.nemile.cz    v   oddělení   poplatky.   
  
JARNÍ   ÚKLID  
 

Žádáme  touto  cestou  občany,  aby  pomohli  s  jarním  úklidem  veřejného  prostranství  v             
okolí  svého  bydliště,  nejlépe  v  průběhu  dubna.  Odvoz  smetí  z  úklidu  zajistí  pracovníci  obce               
po   předchozí   dohodě   na   OÚ   –   tel.   603   889   292.   Děkujeme!  

 
!!!   POZOR   DŮLEŽITÉ   ZMĚNY   !!!  

 
Obec   Nemile   zrušila   účet   u   KOMERČNÍ   BANKY.   Veškeré   platby   zasílejte   na   účet   u  

ČESKÉ   SPOŘITELNY   číslo   4318183319   /0800.  
---  

Obec   Nemile   zrušila   telefon   v   podobě   pevné   linky.   
Nové   telefonní   číslo   na   obecní   úřad   je   603   889   292.  

 
VÝSLEDKY   ANKET  
Veřejné   osvětlení  

V posledním  zpravodaji  jsme  se  Vás  dotazovali  na  délku svícení  pouličních  lamp .  Výsledky             
jsou   následující:  
Celou   noc  -   9   lístků  
Od   23-4   hod  -   13   lístků  
Ostatní   návrhy  -   3   lístky  
 

Z ankety  je  patrné,  že  větší  část  obyvatel  si  přeje,  aby  se  celou  noc  nesvítilo,  buď  kvůli  šetření,                  
nebo  kvůli  světelnému  smogu.  Proto  jsme  se  rozhodli,  že  od  1.  února  se  bude  veřejné  osvětlení  od  23                   
hod.   do   4   hod.   vypínat.  
 
Výsledky   ankety   sběrného   místa   v   Lupěném  
Jedná   se   o   místo,   kde   by   měly   stát   kontejnery   na   tříděný   odpad,   anketa   dopadla   následujícím  
způsobem.  
U   obchodu  -   16   lístků  
U   kaple  -   2   lístky  
U   čerpací   stanice -   4   lístky  
 
Zde   jsou   výsledky   jednoznačné   a   prozatím   zůstanou   kontejnery   u   obchodu.  
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ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   OBCE  

 
Usnesení  z  veřejného  zasedání  obce  Nemile  -        
11.12.2019:  
ZO   schvaluje:  
❏ Přijetí  dotace  a  uzavření  smlouvy  o       

poskytnutí  dotace  s  Olomouckým  krajem      
Přijetí  dotace  ve  výši  20  000  Kč  je  za          
účelem  úhrady  výdajů  na  Vybavení  místní       
knihovny   Nemile;  

❏ Smlouva  o  pronájmu  tělocvičny  se  spolkem       
TJ  Sokol  Nemileza  cenu  3 500  Kč  vč.        
DPH/měsíc   po   dobu   tří   let;  

❏ Smlouva  o  výpůjčce  nehmotného  majetku      
spolku  TJ  Sokol  Nemile.Půjčka  se  sjednává       
bezúplatně   po   dobu   tří   let;  

❏ Smlouva  o  dílo  se  společností  AquariusD.       
Předmětem  smlouvy  je  provádění     
technologického  dohledu  nad  provozem     
ČOV.  

❏ Veřejnoprávní  smlouva  o  poskytnutí     
neinvestiční  dotace  s Charitou  Zábřeh.  Výše      
poskytnuté   dotace   činí   30 000   Kč;  

❏ Nákup  zahradního  traktoru  Goliash     
GCXX-26  4x4  včetně  žacího  ústrojí  za  cenu        
23.990   Kč.  

❏ Obecně  závazná  vyhláška  obce  Nemile  č.       
2/2019  o  místním  poplatku  za  provoz       
systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,     
třídění,  využívání  a  odstraňování     
komunálních   odpadů.  

❏ Prodej  části  pozemku  p.č.  572/18  v k.ú.       
Nemile.  o  výměře  74m2,  který  je  oddělen  od         
pozemku  p.č.  572/18.  Cena  za  prodej       
pozemku   činí   7.030   Kč;  

❏ Prodej  části  pozemku  p.č.  471/6  v k.ú.       
Lupěné  o  výměře  182m2,  který  je  oddělen        
od  pozemku  p.č.  471/6.  Cena  za  prodej        
pozemku   činí   27   300   Kč.  

 
Zastupitelstvo   obce   bere   na   vědomí:  

● Zápis  finančního  výboru  ze  dne      
7.10.2019;  

● Rozpočtová   změna   č.9/2019;  
● Rozpočtová   změna   č.10/2019.  

 
Usnesení  z  veřejného  zasedání  obce  Nemile  -        
18.12.2019:  
ZO   schvaluje:  
❏ Dodatek  č.2  k dohodě  vlastníků  provozně      

souvisejících  vodovodů  VHZ_2016/26  ze     
dne  27.2.2018.  Dodatek  mění  výši      
nájemného   a   vodného   pro   rok   2020;  

❏ Prodej  pozemku  parc.  č.  471/11,o  výměře  38        
m 2    za   cenu   5   700   Kč;  

❏ Smlouva  o  výpůjčce  nehmotného  majetku      
spolku  TJ  Sokol  Nemile,  se  sídlem  Nemile        
93,  Nemile  78901,  IČ:  04708130.  Půjčka  se        
sjednává   bezúplatně   po   dobu   tří   let;  

❏ Prodej  části  pozemku  p.č.  572/4  v k.ú.       
Nemile  o  výměře  30  m 2 ,  který  je  oddělen  od          
pozemku  p.č.  572/4.  Cena  za  prodej       
pozemku   činí   3.450   Kč;  

❏ Rozpočet   obce   Nemile   na   rok   2020;  
❏ Rozpočet  sociálního  fondu  obce  Nemile  na       

rok   2020;  
❏ Kalkulace  a  vyhlášení  ceny  vodného  od       

1.1.2020   a   to   42,84   Kč/m3   bez   DPH;   
❏ Kalkulace  a  vyhlášení  ceny  stočného  od       

1.1.2020   a   to   42,37   Kč/m3   bez   DPH;  
❏ Neschválení  vstupu  do  Servisní  společnosti      

Odpady   Olomouckého   kraje,   a.s.  
 
Zastupitelstvo   obce   bere   na   vědomí:  

● Jmenování   členů   inventarizační   komise;  
● Příkaz   k provedení   řádné   inventarizace  

včetně   plánů   inventur.  
 
Usnesení  z  veřejného  zasedání  obce  Nemile  -        
20.1.2020:  
ZO   schvaluje:  
❏ Žádost  o  dotaci  u  Olomouckého  kraje  na        

zakázku  s názvem:  ,,Oprava  kulturního     
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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;  

❏ Žádost  o  dotaci  u  Olomouckého  kraje  na        
zakázku  s názvem:  ,,  Podpora  obchodu      
v Nemili   –   místní   části   Lupěném,,;  

❏ Žádost  o  dotaci  u  Olomouckého  kraje  na        
podporu  kulturních  akcí  pořádaných  obcí      
Nemile   v roce   2020;  

❏ Žádost  o  dotaci  u  Ministerstva  zemědělství       
na  zakázku  s  názvem  ,,Oprava  kaple  v        
Nemili,,;  

❏ Žádost  o  dotaci  u  Olomouckého  kraje  na        
zakázku  s názvem  ,,Oprava  studánky  v      
Nemili,,;  

❏ Žádost  o  dotaci  u  Olomouckého  kraje  na        
zakázku  s názvem  ,,Kamerový  systém  na      
obecním   úřadě   Nemile,,;  

❏ Žádost  o  dotaci  u  Olomouckého  kraje  na        
zakázku  s  názvem  ,,Nákup  vybavení  pro       
JSDH   Nemile,,;  

❏ Partnerská  smlouva  o  spolupráci  se  svazkem       
obcí  mikroregionu  Zábřežsko.  Spolupráce  se      
týká  realizace  regionálního  projektu     
,,Zábřežsko  třídí´´  a  jeho  zajištění      
předfinancování   a   spolufinancování..;  

❏ Rozvojový  strategický  dokument  Program     
obnovy   venkova   na   období   2020-2024.  

 
Zastupitelstvo   obce   bere   na   vědomí:  
● Smlouva  o  dílo  na  koncept  ročního  zápisu        

do  kroniky  obce  Nemile  včetně      
zpracovaných  připomínek  a  ruční  záznam      
čistopisu  konceptu  ročního  zápisu  do      
kroniky   obce   za   rok   2019;  

● Dar  ve  výši  5.000  Kč  organizaci  Centrum        
sociálních  služeb  Pomněnka,  z.ú.  se  sídlem       
Šumavská   1915/13,   787   01   Šumperk.  

 
DALŠÍ   INFORMACE,   PŘÍSPĚVKY  

 
Tříkrálová   sbírka   v   Nemili  
 
Vážení   občané,  
děkujeme  Vám,  že  jste  se  zapojili       
do  Tříkrálové  sbírky  a  že  jste  byli        
opět  velmi  štědří.  V  Nemili  se  v        
letošní  sbírce  vykoledovalo    
19.417,-  Kč  a  v  Lupěném      

4.395Kč.  Velké  poděkování  všem  skupinkám      
koledníků  a  Vám  všem,  kteří  jste  krále  přivítali  s          
úsměvem.  Výtěžek  sbírky  v  loňském  roce  byl  v         
Charitě  Zábřeh  použit  například  na  dofinancování       
vybavení  mobilní  hospicové  a  paliativní  péče,  která        
umožňuje  lidem  na  sklonku  života  důstojně  dožít  v  kruhu  rodiny  se  zajištěním  potřebné  péče.  Pro                
letošní  rok  Charita  Zábřeh  zamýšlí  využít  výtěžek  sbírky  například  na  nově  vznikající  chráněné              
pracoviště,  kde  najdou  zaměstnání  lidé  s  postižením.  Více  informací  o  sbírce  najdete  na  stránkách               
www.zabreh.caritas.cz    a    www.trikralovasbirka.cz .  

Pokud  víte,  že  někdo  ve  Vašem  okolí  potřebuje  pomoc,  pokud  se  sami  dostane  do  obtížné                
životní   situace   po   zdravotní   či   materiální   stránce,   neváhejte   kontaktovat   Charitu   v   Zábřehu.  

Za   všechny   vedoucí   skupinek   koledníků   Vám   děkuje   
Vladimíra   Václavková.  

www.nemile-trikralovasbirka.webnode.cz  
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Jízda   vlakem   ještě   snadnější  
 

Občané  jezdící  v  Olomouckém  kraji  vlakem  mají  od  1.  ledna  2020  výrazně             
snazší  cestování.  Změny  vyplývají  z  nově  uzavřené  smlouvy  mezi  krajem  a            
Českými   drahami.   Nová   opatření   se   dotknou   i   vlaků   společnosti   RegioJet.  

Ve  všech  osobních  a  spěšných  vlacích  v  Olomouckém  kraji  začal  od  1.             
ledna  2020  platit  výhradně  Tarif  IDSOK.  Ten  lidem  umožňuje  přestup  mezi            
různými   dopravními   prostředky.  

Cestující  díky  tomu  mohou  využít  k  přepravě  vlaky,  autobusy  i  městskou            
hromadnou   dopravu.  

Od   1.   ledna   2020   neplatí   v   osobních   a   spěšných   vlacích   IN-karty   Českých   drah.  
Od  stejného  termínu  je  možné  s  jízdenkou  IDSOK  cestovat  také  rychlíky  a  expresem  Českých               

drah.   Občané   je   využijí   při   jízdě   linkami   dálkové   osobní   dopravy   R8,   R12,   R13,   R18,   R27   a   Ex2.  
Stejná  pravidla  platí  i  ve  vlacích  dopravce  RegioJet.  S  jízdenkou  IDSOK  cestující  mohou              

využívat   jeho   spoje   na   trati   Kojetín   –   Přerov   –   Hranice.  
Informace  o  dalších  změnách  průběžně  zveřejní  na  webu idsok.cz  krajský  koordinátor  dopravy.             

Cestující  se  mohou  obrátit  také  na  Infolinku  IDSOK  na  telefonním  čísle  588  88  77  88  denně  od  5  do                    
22.30   hodin   kromě   víkendu   a   dnů   pracovního   klidu.  

Integrovaný   dopravní   systém   Olomouckého   kraje  
 
 

  Z   historie   obce   -   Průmysl   v obci  
Za  Nemilí  směrem  k  Zábřehu      

stála  dřevěná  bouda,  kde  vyráběli      
Josef  Hampl  z  Filipova  a  Jan       
Meixner  z  Rájce " Zatápky ".  Byl  to       
jeden  plát  ze  30ti  čtverečků  na       
způsob  čokolády.  Výrobek  se  vyráběl      
z  pilin  a  pryskyřice.  Jeden  čtvereček       
se  dal  do  kamen,  na  něj  se  narovnalo         
dříví   a   podpálilo   se   to.   
Další  pomocník  na  zatápění  byla      
podpalka  "Vulkán",  která  se     
vyráběla  v  té  samé  boudě  jako       
"Zatápky".  Byla  to  z  prkének  sbitá       
bednička  rozměrů  10x8x8  cm     
naplněná  odpadem  ze  dřeva  (jako      
jsou  třísky  a  drobné  dřevěné  kousky),       
která  se  namáčela  do  oleje.  Výrobek       
byl  patentován  v  Praze  a  šel  velice  dobře  na  odbyt.  Na  letáku  v  Pamětní  knize  obce  se  píše.  Návod: Podpalka                     
Vulkan  se  položí  do  kamen  otevřenou  stranou  nahoru,  načež  naloží  se  na  ni  drobného  uhlí,  pak  vpředu                  
nalézající  se  otvory  zapálí  a  v  malém  okamžiku  uhlí  hoří.  V  roce  1906  byla  výroba  převedena  na  Drozdovskou                   
Pilu,   která   v   tom   samém   roce   vyhořela   a   kvůli   nedostatku   peněz   nebyla   výroba   obnovena.   

Mlýn  na  Nemilkách  postavil  Jan  Marek  z  Cotkytle  v  roce  1881.  Dne  29.  1.  1883  mlýn  koupil  Jan                   
Drozd  za  4.000  zlatých.  Roku  1907  na  jaře  mlýn  vyhořel.  Vyhořelý  mlýn  v  květnu  1908  koupila  za  1.600  korun                    
rakouských  Josefa  Němcová.  Mlýn  s  manželem  Aloisem  neobnovili.  Místo  toho  zde  postavili  dům,  kde               
vyráběli  dřevěné  válečky  pro  sudkovskou  přádelnu  a  brzdící  dřeva  pro  dráhu.  V  červnu  1911  koupili  dům  za                  
5.000  korun  rakouských  Josef  a  Marie  Janoušovi.  Měli  od  roku  1912  povolení  na  pořízení  dílny,  kde  se                  
vyrábělo  zboží  ze  dřeva  a  to  řezané,  hoblované  a  dřeva  kartáčnická.  Pan  Janouš  zakoupil  okružní  a  pásovou                  
pilu,  soustruhy,  hoblovací  stroj,  vrtací  stroj  asi  za  8.000  korun  rakouských.  Podnik  zaměstnával  až  7  dělníků.  V                  
roce   1919-1920   vedle   podniku   bylo   postaveno   obytné   stavení   za   50.000   Kč.   
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Parní  a  vodní  pila  v  Nemili byla  postavena         
roku  1886  filipovským  občanem  Isidorem  Švubem.       
Byla  jednoduchá  s  vodním  pohonem.  V  roce  1890         
vyhořela  a  nová  pila  byla  pořízena  na  parní  pohon.          
V  roce  1891  bylo  postaveno  obytné  stavení.  Roku         
1904  vyhořela  pila  znovu.  Poté  byla  postavena  opět         
na  parní  pohon,  měla  2  přechodně,  3  katry,         
rámovku,  pendlovku  a  později  byl  zakoupen       
brousicí   automat   na   pily.   
Soupis   menších   živností   v   Nemili   

● obuvnictví:  3,  obchod  se  smíšeným  zbožím:       
7,  obchod  se  zeleninou  a  kůží  (obuví):  1 ,         
provaznictví:  1,  kamnářství:  2,  kovářství:  2 ,       
pekařství:  1,  obchod  s  dobytkem:  1 , holičství        
a  kadeřnictví:  1,  bednářství:  1, stolařství:  1,        
studnařství:   1  

 

Soupis   menších   živností   ve   Filipově  
● hostinec:  3,  obchod  se  smíšeným  zbožím:  2,  obchod  s  dobytkem:  2,  obuvnictví:  1,  malířství  a  řezbářství:                 

1,   varhanářství:   1,   pletení   punčoch:   1,   zámečnictví:   2,   krejčovství:   2,   klempířství:1  
Vodovod  v  obci  mohl  být  postaven  už  v  roce  1921.  Měla  ho  postavit  firma  Alfa  Separator.  Neochotou  ze  stavby                    
sešlo.  Byly  pouze  soukromé  vodovody.  Od  roku  1924  -  p.  König  (Hronkovi)  a  p.  Emil  Brzobohatý.  Od  roku                   
1929   p.   Josef   Janíček   a   od   roku   1931   p.   František   Janhuba   a   Jan   Němec.  
Elektrické  osvětlení  v  Lupěném  bylo  vybudováno  v  roce  1929.  Do  té  doby  se  svítilo  pouze  petrolejem.                 
Elektřina  se  začala  používat  i  pro  práci  motorů  –  pily,  mlátičky.  Zavedení  elektřiny  do  obce  stálo  přes  72  tis.                    
Kč.   

zpracovala   Mgr.   M.   Vepřková   (kronikářka   obce)  
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SLOVO   OBČANŮ  

 
Již  v  některém  z  minulých  čísel  bylo  informováno  o  založení  rubriky  pro  podněty,  názory  popř.                

zamyšlení  občanů  ohledně  dění  v  obci.  Zatím  se  jich  nesešlo  moc,  ale  přeci  jen  pár,  které  mohou  být                   
případně  podnětem  pro  ostatní.  Autor  může  nebo  nemusí  být  uveden,  dle  domluvy  s  redakcí.  Na                
anonymní   příspěvky   však   rozhodně   nebude   brán   zřetel,   ani   nebudou   zveřejněny.   

Příspěvky   můžete   zasílat   elektronicky   na   e-mail   zpravodaje:    zpravodaj@obecnemile.cz .  
Kdo  takový  komunikační  nástroj  nepoužívá,  tak  klidně  i  na  papíře  nebo  ústně  na  obecním  úřadě  nebo  u                  
p.   Jílka   (redakce).  
 

Musím  ocenit  a  osobně  poděkovat      
jednomu  místnímu  občanu,  který  z  vlastní       
nezištné  aktivity  zajistil  lepší  průchodnost  po       
“Prostřední  cestě”  do  Zábřeha.  Osobně  vykopal       
odvodňovací  kanály  kaluží,  které  se  zvláště  v        
tomto  období  tvoří  a  znepříjemňují  tak  průchod.        
(aon)  

Velice  se  mně  líbila  akce  školy  “Cesta  za         
hvězdičkou”,  pro  děti  i  rodiče.  Nejvíce  mě        
zaujalo,  že  děti  pracovaly  i  s  informacemi,        
týkajícími  se  přímo  naší  obce,  tentokrát  ohledně        
vodní  nádrže  Nemilka.  S  rukou  na  srdci,  co  o  ní           
vlastně  víme  my?  Kdy  vznikla,  kudy  protéká        
přítok,  jaký  je  celkový  objem,  co  bylo  v  její          
blízkosti  postaveno,  jaký  má  účel  dnes?       
Zaměstnanci  školy  akci  zvládli  skvěle  jako  vždy.        
Díky   za   to!    (jj)  

 
 

 
 

Partneři   obce:  
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