
SLOVO STAROSTY
Milí sousedé,

opět po čtvrt roce se Vám dostává do rukou zpravodaj, ve kterém Vám přinášíme informace o dění v naší obci.

Naše společnost se pomalu vrací k životu, který jsme znali před covidem. Opět začínáme plánovat akce,

abychom se spolu mohli setkávat a v příštím roce to rozjedeme opravdu naplno. Už teď Vás chceme

informovat, že začínáme s přípravami na Den mikroregionu, dále se k nám vrátí po patnácti letech závody

minikár a v neposlední řadě se můžete těšit na obecní ples.

Abychom však nemuseli tak dlouho čekat, místní spolky nám kulturní a sportovní vyžití nabízí již v

letošním roce. Dočíst se o nich můžete  v jejich rubrice.

V tomto zpravodaji Vám také přiblížíme chystané projekty, a to jak ty úspěšné, tak i neúspěšné.

S úctou Ing. Petr Šimek, starosta obce

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

Vodné a stočné
Stočné – dle výše dodané vody – úhrada bude probíhat na základě odečtů vody, které provede
firma ŠPVS během září a října. Splatnost do 30.11.2021.
Stočné – dle směrných čísel (paušálem) – splatnost je do 31.10.2021. Částka 1636,- Kč na
osobu s trvalým pobytem v obci (i pokud se v obci nezdržuje – studium, práce jinde v ČR…..).
Platba vždy celou částkou „paušálu“ (1 636 Kč, 3 272 Kč, 4 908 Kč…).

Úhrada vodného (Lupěné):
Splatnost tohoto poplatku je 30.11.2021, platba bude

na základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během
září a října. Zálohy během roku nebudou. Obdržená záloha
Vám bude vrácena zpět na účet. Zaplatit u plateb podle
odečtu bude možné zhruba 20 dní po odečtu a to 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.
Důležité upozornění!!!
Variabilní symbol je důležitý!!!! Podle něj se při platbě
rozezná, zda jde o platbu za vodné, stočné, Nemili, Lupěné a
který dům. Bez správného VS nebude platbu možno řádně identifikovat a může se stát, že bude připsána jinému
poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet, ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a
stává se neplatičem!

Vzhledem k situaci s vývojem nemoci covid-19 nenechávejte prosím platby až na poslední chvíli.
Mohlo by se stát, že OÚ bude uzavřen a nebude možné platbu v hotovosti provést.

Děkujeme za pochopení.
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ do 30.6.2021!!!

Poplatek za psa: 100,- Kč/pes/rok
Komunální odpad: 450,- Kč/osoba/rok

Z důvodu svátku 6.7. (úterý), proběhne svoz komunálního odpadu v náhradním termínu 7.7. (středa).

Sběrný dvůr
Místo pro uložení větví, trávy, listí a dalšího bioodpadu je u budovy ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD.
Provozní doba: středa 13:30 hod. až 18:00 hod.

sobota 7:30 hod. až 14:00 hod.
Ostatní odpad jako je elektrozařízení, velkoobjemový a nebezpečný
odpad bude možné odevzdat během každoroční jarní a podzimní
objednávky velkoobjemových kontejnerů. Odpad zde mohou dovést
občané (soukromé osoby), kteří na území obce vlastní nemovitost.
Odpad nesmí pocházet z podnikatelské činnosti.

Pronájem prostor tělocvičny nebo “Pekla” rezervujte na: sokol.nemile@seznam.cz

Obec Nemile zve občany
na jednodenní zájezd na (do) Bouzova, který se koná 23.7. 2021.

Autobus je hrazen Olomouckým krajem, ostatní výdaje si každý účastník zájezdu hradí
sám.

Odjezd v 8.00 hod, plánovaný příjezd cca 15.00 hod
Zájemci se hlaste telefonicky na podatelně OÚ (603889292). Počet míst je omezen.

Knihovna Nemile

Plánovaná akce:
Beseda - Afrika s cestovatelem Tomášem Štěpánem (v knihovně už
poněkolikáté, besedy jsou velmi zajímavé a poutavé. Rozhodně je se
na co těšit!

Mikroregion 2021 v Postřelmůvku
Obec Nemile se prezentovala na

akci Mikroregion 2021 vlastním
informačním stánkem. V nabídce
byly různé upomínkové předměty,
krásné perníčky od p. Kouřila a
ochutnávka nemilské slivovice.
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Fotovoltaická elektrárna na čističce odpadních vod
Na střeše čističky byla v květnu vybudována fotovoltaická

elektrárna, která vyrobí ročně 19 MWh elektrické energie. Zaplatili
jsme za ni pouhou 1 Kč a úspora za 15 let by měla být 2 miliony korun.
Po dobu 15 let bude fotovoltaickou elektrárnu provozovat a zajišťovat
její údržbu firma ČEZ ESCO, zatímco obec bude elektřinu vyrobenou
solárními panely vykupovat za předem dohodnutou cenu.

Vyráběním elektrické energie na čističce odpadních vod dojde
ke snížení nákladů na provoz, což bude znamenat stabilizaci cen
stočného pro obyvatele. V neposlední řadě také ušetří přírodě 310 tun
emisí oxidu uhličitého. Do budoucna plánujeme vybudovat fotovoltaickou elektrárnu i na obecním úřadě.

Zábřežsko třídí
Jak jsme již v loňském roce avizovali, Ekoservis Zábřeh společně s okolními obcemi začne

v letošním roce sbírat plast z nádob (popelnic). Momentálně probíhá výběrové řízení na dodávku
asi 6500 těchto nádob na plast, které půjdou do obcí v mikroregionu Zábřežsko. Předpokládá se,
že by k nám do obce měly nádoby dorazit v září. Poté vám nádoby na plast rozdáme a začneme
realizovat jejich svoz.

Oprava Nemilské kaple
Započali jsme i dlouho očekávanou opravu Nemilské kaple, kde je strop ve

velmi špatném stavu. Opravu kaple realizuje spolehlivá firma Michala Vařeky a
měla by být opravena do konce srpna. Dojde také k úpravě okolí a novému
vzhledu.

Dětské hřiště
Bohužel před několika dny nám přišla do obce zpráva, že nebude náš projekt na výstavbu dětského

hřiště podpořen. Budeme se i nadále snažit získat potřebné peníze na novou výstavbu a do té doby jsme se se
zastupiteli obce dohodli, že menší dětské hřiště vybudujeme z obecního rozpočtu.

Přístavba školky
Přístavba nové budovy, která bude sloužit pro

naše nejmenší spoluobčany, je ve fázi přípravy
projektové dokumentace. Dokumentaci má na starosti
projekční kancelář Atelier Gama z Ostravy a je velmi
pravděpodobné, že dokumentaci bude mít hotovou do
konce prázdnin. V takovém případě začneme od
podzimu hledat zdroj financování pro výstavbu.
Doufáme, že se nových prostor pro děti dočkáme co
nejdříve.

SMS rozhlas
Chtěli bychom upozornit občany, že přecházíme na nový systém rozesílání SMS zpráv. Během prázdnin

dojde ke zrušení starého SMS rozhlasu a zprávy budou chodit pouze těm, co svá čísla registrovali na nové
platformě HLÁŠENÍROZHLASU.

Leták k přihlášení byl přílohou minulého vydání zpravodaje. Pokud ještě nejste přihlášeni, učiňte tak na
webových stránkách www.nemile.hlasenirozhlasu.cz, nebo prostřednictvím vyplnění letáčku, který je
k dispozici na obecním úřadě.
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Ukliďme Česko
Dne 10.4. proběhl v obci Nemile úklid veřejných prostor. Do této akce se přihlásilo téměř 30

dobrovolníků z naší obce a vysbíraly se téměř tři tuny odpadků. Uklízelo se od Perku až po Lupěnská hora.
Chtěl bych všem zúčastněným moc poděkovat za jejich přičinění, aby naše okolí bylo hezčí a čistší.

Požár na hřbitově
Dne 20.3. jsme byli přivolání k požáru odpadu za hřbitovem v Nemili. Požár uhasili hasiči ze Zábřehu a

policie nebyla z kamerového systému schopna určit, jak požár vznikl a kdo ho zavinil. Proto byl případ uzavřen
jako nevyřešený.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -
12.4. 2021:
ZO schvaluje:

❏Ukončení členství ve Svazu měst a obcí České
republiky, se sídlem 5. května 1640/65, 140 00
Praha 4, IČ 63113074 ke konci roku 2021.

❏Ukončení členství ve Svazu měst a obcí České
republiky, se sídlem 5. května 1640/65, 140 00
Praha 4, IČ 63113074 ke konci roku 2021.

❏Odpuštění nájmu TJ Sokol Nemile za období od
1.3.2021 do 31.42021 z důvodu nouzového stavu
ČR.

❏Rozpočet Základní a Mateřské školy Nemile,
příspěvkové organizace na rok 2021.

❏ Střednědobý výhled Základní a Mateřské školy
Nemile, příspěvkové organizace na roky
2022-2023.

❏Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nemile za rok
2020.

❏Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Nemile za rok
2020.

❏Roční účetní závěrka obce Nemile za rok 2020.
❏ Závěrečný účet obce Nemile za rok 2020 a

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Nemile za rok 2020 bez výhrad. Zjištěné
nedostatky ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Nemile za rok 2020 byly
napraveny na zasedání zastupitelstva obce
Nemile dne 1.3.2021.

❏ Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Nemile, a
to zkráceným postupem pořizování změny
územního plánu v souladu s ustanovením § 55a
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon). Změna č. 2
Územního plánu Nemile bude pořizována z
vlastního podnětu obce.

❏ Smlouva o poskytování knihovnických,
informačních a metodických služeb v knihovně
obce na rok 2021 s městem Zábřeh, se sídlem
Masarykovo nám. 510/6, 78901 Zábřeh.
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❏ Smlouva o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ ESKO, a.s., se sídlem Duhová
1444/2, Michle, 140 00 Praha 4. Věcné
břemeno se zřizuje k pozemkům st.č. 217, p.č.
365/2 a 365/7 v k.ú. Nemile. Věcné břemeno se
zřizuje za účelem umístění, provozování a
údržby fotovoltaické elektrárny.

Doplnění programu:
❏ Zásady pro poskytování příspěvku na obědy

občanům Nemile platné od 1.5.2021.
❏Rozpočtová změna č.3/2021.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
❏ Zápis kontrolního výboru ze dne 26.10.2020.
❏ Zápis kontrolního výboru ze dne 1.2.2021.
❏ Rozpočtová změna č.2/2021.

Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -
31.5. 2021:
ZO schvaluje:
❏Oprava usnesení č. USN/1/2021/4, kde nové

usnesení zní:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční

návratné finanční výpomoci se Svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko, se sídlem Masarykovo
nám. 510/6, 789 01 Zábřeh. IČ:48428311.
Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční
návratné finanční výpomoci Svazku
Mikroregionu Zábřežsko ve výši 134.817,- Kč
na předfinancování investičních výdajů
spojených s realizací projektu ,,Zábřežsko
kompostuje

Znění starého usnesení: Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí neinvestiční návratné finanční
výpomoci se Svazkem obcí Mikroregionu
Zábřežsko, se sídlem Masarykovo nám. 510/6,
789 01 Zábřeh. IČ:48428311. Předmětem
smlouvy je poskytnutí investiční návratné
nefinanční výpomoci Svazku Mikroregionu
Zábřežsko ve výši 134.817,- Kč na
předfinancování investičních výdajů spojených s
realizací projektu ,,Zábřežsko kompostuje 2”.

❏ Žádost o bezúplatný převod pozemku dle §7
odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb. O
Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Obec žádá o převod
pozemku p.č. 424/2 v k.ú. Filipov u Zábřeha o
výměře 19 m2 zapsaný na LV 10002.

❏ Žádost o bezúplatný převod pozemku dle §7
odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb. O

Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Obec žádá o převod
pozemku p.č. 203 v k.ú. Nemile o výměře 831
m2 zapsaný na LV 10002.

❏ Směrnici č.10 pro zadávání zakázek malého
rozsahu.

❏ Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace s Olomouckým krajem, se sídlem
Jeremenkova 191/40a, 779 00 Olomouc za
účelem podpory obcí Olomouckého kraje při
pořizování, technickém zhodnocení, opravách
požární techniky, nákupu věcného vybavení a
služeb k zajištění akceschopnosti jednotek sborů
dobrovolných hasičů Olomouckého kraje 2021.
Dotace ve výši 13.000 Kč je poskytnuta na
vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Nemile.

❏Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí investiční návratné finanční
výpomoci se svazkem obcí Mikroregionu
Zábřežsko, se sídlem Masarykovo nám. 510/6,
789 01 Zábřeh. Tímto dodatkem se mění
smlouva schválená dne 18.1.2021 pod č.
USN/1/2021/2.

❏Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí neinvestiční dotace se svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko, se sídlem Masarykovo
nám. 510/6, 789 01 Zábřeh. Tímto dodatkem se
mění smlouva schválená dne 30.11.2021 pod č.
USN/7/2020/5.

❏Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí neinvestiční návratné finanční
výpomoci se svazkem obcí Mikroregionu
Zábřežsko, se sídlem Masarykovo nám. 510/6,
789 01 Zábřeh. Tímto dodatkem se mění
smlouva schválená dne 30.11.2021 pod č.
USN/7/2020/6.

❏Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí neinvestiční dotace se svazkem obcí
Mikroregionu Zábřežsko, se sídlem Masarykovo
nám. 510/6, 789 01 Zábřeh. Tímto dodatkem se
mění smlouva schválená dne 18.1.2021 pod č.
USN/1/2021/3.

❏Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí neinvestiční návratné finanční
výpomoci se svazkem obcí Mikroregionu
Zábřežsko, se sídlem Masarykovo nám. 510/6,
789 01 Zábřeh. Tímto dodatkem se mění
smlouva schválená dne 18.1.2021 pod č.
USN/1/2021/4.

❏Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí investiční dotace se svazkem obcí

5



Mikroregionu Zábřežsko, se sídlem Masarykovo
nám. 510/6, 789 01 Zábřeh. Tímto dodatkem se
mění smlouva schválená dne 18.1.2021 pod č.
USN/1/2021/1.

❏ Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace s Olomouckým krajem, se sídlem
Jeremenkova 191/40a, 779 00 Olomouc za
účelem podpory malých obcí na částečné krytí
výdajů spojených se zachováním provozu
prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti
služeb a kvality života obyvatel v malých obcích
v územním obvodu Olomouckého kraje. Dotace
ve výši 20.000 Kč je poskytnuta na podporu
obchodu v Nemili – místní části Lupěné.

Doplnění programu:
❏Doplněný do změny č.2 územního plánu obce

Nemile pozemek p.č. 142/8 v k.ú Nemile.
❏ Zamítnutí žádosti na pořízení změny územního

plánu přijatého dne 19.5.2021 od Pavla
Haluzíka.

❏Rozvojový strategický dokument Program
obnovy venkova na období 2021-2025.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
❏ Dohoda o ukončení smlouvy o přepravované

věci s Barborou Steidlovou, se sídlem Indrova
20, Zábřeh 78901, IČ:70003173

❏ Smlouva o poskytování dotačního managementu
s firmou ALNIO Group s.r.o, se sídlem
Kounicova 284/39, 602 00 Brno na poskytnutí
služeb dotačního managementu na akci s
názvem: Obec Nemile – Sběrná místa a
kontejnery.

❏ Smlouva o poskytování dotačního managementu
s firmou ALNIO Group s.r.o, se sídlem
Kounicova 284/39, 602 00 Brno na poskytnutí
služeb dotačního managementu na akci s
názvem: Vybudování místa pro předcházení
vzniku odpadů v obci Nemile

❏ Rozpočtová změna č.4/2021

DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY (MŠ, ZŠ, ŠJ)

Výsledky zápisu do ZŠ a MŠ pro další školní rok
V průběhu měsíce dubna a května 2021 se uskutečnily zápisy do

základní a mateřské školy Nemile.
Do prvního ročníku ZŠ bylo přijato 7 dětí, z nichž jedno má trvalé

bydliště mimo Nemili nebo Lupěné. Další dvě děti požádaly
prostřednictvím svého zákonného zástupce o odklad začátku povinné školní
docházky o jeden školní rok.

Do mateřské školy bylo přijato 5 dětí, všechny s trvalým místem pobytu v Nemili nebo Lupěném.
Čtyřem žádostem o přijetí jsme nemohli vyhovět kvůli naplnění cílové kapacity MŠ. Celkový počet dětí MŠ v
dalším školním roce bude 26 (máme třídu Krtečků a třídu Veverek), v ZŠ bude 31 žáků v 1.-5.ročníku
zařazených do dvou tříd.

Projekty školy
V letošním školním roce jsme ukončili realizaci projektu Šablony ZŠ a MŠ Nemile 3, v rámci něhož

jsme v období od dubna 2019 až března 2021 využili 853.631,-Kč na aktivity zaměřené na osobnostně profesní
rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů v oblasti matematické pregramotnosti, cizích jazyků a ICT, na sdílení
zkušeností pedagogů při návštěvě v jiné škole. Dále na personální posílení pedagogického sboru pro
specifickou práci s dětmi a žáky (pozice školního asistenta a speciálního pedagoga). Projektem byla podpořena
realizace projektových dnů, zapojení odborníků do výuky a provozování čtenářského klubu. Zajímavou a
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přínosnou aktivitou bylo zapojení rodilého mluvčího do výuky, kdy si žáci prohlubovali a zdokonalovali svoje
dovednosti při komunikaci v anglickém jazyce.

Dne 4.6.2021 jsme podali žádost o finanční podporu nového projektu nazvaného Šablony ZŠ a MŠ
Nemile 4. Jeho začátek je naplánován na 1.9.2021 a bude podpořený částkou 486 313,00 Kč.

PaedDr. Pavlína Neuwirthová

Poděkování - EVVO
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nás přišli podpořit první středeční červnové odpoledne

od 15 hodin. V rámci Ekoškoly jsme si na školní zahradě naplánovali opravu vyvýšených záhonů, bylinkové
spirálky a hmatového chodníku. Přálo nám počasí, udělali jsme veliký kus práce a mezi všemi byla úžasná
nálada a pohoda. Akci jsme zakončili posezením dětí i rodičů u ohně při opékání buřtíků.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat mužům, kterým šla práce s nářadím od ruky, a to p.
Hatoňovi, Crhákovi, Navrátilovi, Svádovi, Jakubcovi, Šimkovi, Černému, Bezděkovi,
Vysloužilovi a Barvířovi.

Za obětavou pomoc děkujeme paní Šulové, Vysloužilové, Hrabovské, Pastrnkové,
Crhákové, Šimkové, Černé, Barvířové, Bezděkové, Navrátilové a starší sestře od Jana Nováka
Denise, která přišla i s kamarádkou Monikou Němcovou. Obrovské poděkování patří celému
Ekotýmu včetně dětí, které celou akci naplánovaly. Poděkování patří také obci, která nám zajistila hlínu a
odvoz nepotřebného materiálu. Zvláštní poděkování patří také členkám Ekotýmu paní kuchařce Evě Olivové a
paní školnici Daně Zemanové, které nám připravily bohaté občerstvení.

Jarmila Sobotová, školní koordinátorka EVVO

TJ Sokol Nemile
Plánované akce (přihlášení formou SMS, nebo volejte na číslo 605276690):
❖ Cvičení Jóga - do 31.8.2021 zjišťujeme zájemce. Jde o 10 lekcí (od září do října).
❖ Taneční pro dospělé - 6 lekcí, od října
❖ Nemilka RUN - 4. ročník, termín 18.9.2021

ČČK Nemile
Plánované akce:
❖ Příměstský tábor pro mladší děti (6-7 let) - 12.7.- 16.7.2021
❖ Příměstský tábor (8-11 let) - 9.8. -  13.8. 2021

Oba tábory proběhnou v budově Kulturního domu Nemile a v okolní přírodě. Své děti
můžete přihlásit přes email: sumperk@cervenykriz.eu, nebo tel. 605413442 – Lenka Barvířová.

❖ Karneval pro děti - listopad 2021

Úspěchy mladých nemilských sportovců v lakrosu
Tento měsíc se tým lakrosářů včetně našich

mladých sportovců Hynka Matury, Jakuba Holinky
a Filipa Václavka zúčastnili mistrovství ČR v lakrosu
v kategorii do 15ti let a umístili se na 2. místě. Hrálo
se ve Škvorci u Prahy a jednodenního turnaje se
zúčastnilo 5 týmů. Nemilský tým se jmenoval
Lowlander. Mistrovství vyhrál tým Bobři a třetí byl
tým Trilobit (oba z Prahy). Z Moravy se ještě účastnil
tým Wallowa z Brna (4.).
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Známe státní svátky, které nás čekají?
5. červenec, Den slovanských věrozvěstů

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj (označováni někdy jako Soluňští bratři,
Apoštolové Slovanů či Slovanští věrozvěstové) byli bratři ze Soluně, kteří v rámci své
misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který
Konstantin vytvořil také písmo nazývané hlaholice. V roce 1981 je Jan Pavel II. prohlásil
spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy.
---
6. červenec, Den upálení mistra Jana Husa

Jan Hus (kolem roku 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl
římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel,
vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a
argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století
předběhl své následníky – reformátory Luthera, Bezu, Kalvína a Zwingliho.
V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa i následných obětí a
rozdělení v českém národě a vyzval k usmíření a historickému hodnocení jeho osobnosti bez
předsudků. Ohledně mnohých Husových názorů nepanuje v římsko-katolické církvi shoda a

zejména jeho eklesiologie (nauka o církvi) je považována za kontroverzní. K rehabilitaci Jana Husa nedošlo.
Převzato z wikipedia.cz

SLOVO OBČANŮ

Rád bych poděkoval panu
MVDr. Petru Šebestovi za
vstřícnou službu občanům!

Vždy jednou za rok provádí očkování
psů proti vzteklině přímo v obci, není
tedy nutné cestovat a čekat po
veterinárních ambulancích v Zábřeze.
Je to jistě velmi vstřícný krok ke
spoluobčanům! Díky za to!

(on)

Stále je běžný v obci nechvalný zlozvyk a to odhazování
(zanechávání) odpadků na veřejných prostorách. Všichni
známe taková místa: Lupěnské hory, “Korétka”,
“Prostřednička”, “Perk”. Kde někdo lidem (z dobré vůle) vytvoří
příjemné místo k odpočinku, tam si to tito “nevychovanci” hned
označují!
Jistě by bylo vhodné o této problematice informovat především
naši mládež a vysvětlit, že je všeobecnou slušností po sobě nikde
nic nezanechat!

(on)
Příspěvky můžete zasílat elektronicky na e-mail zpravodaje: zpravodaj@obecnemile.cz

Partneři obce:
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