
SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

začal nám podzim, ale dle počasí to spíš vypadá, že jsme z léta skočili rovnou do zimy. Rozhodl jsem se vydat krátký
zpravodaj, kde Vám přiblížím svoz odpadů v naší obci, jelikož se mi na toto téma hromadí plno dotazů. V příloze tohoto
zpravodaje také naleznete rozpis plánovaných svozů odpadů v naší obci. Také potřebujeme znát váš názor ohledně
dopravního značení v obci.

Užívejme si barevný podzim mezi blízkými a přáteli.

S pozdravem Ing. Petr Šimek, starosta obce

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

Svoz plastů

Od tohoto měsíce (20.10.) začal svoz plastů jednou
za tři týdny. Harmonogram svozů naleznete v příloze tohoto
zpravodaje. Ti, kteří žlutou popelnici na plasty nechtěli,
nebo se se jim plast do popelnice nevleze, budou mít nadále
možnost plast odkládat v plastových pytlích jako dosud.
Pytle budou sbírány společně s vývozem popelnic.

Od tohoto měsíce však nebude obecní úřad vydávat pytle na
plast.

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu bude od roku 2022 také probíhat jednou za tři týdny.
Svozový plán je v příloze tohoto zpravodaje.

Obecní úřad Nemile byl informován, že průměr směsného komunálního odpadu
na jednoho obyvatele obce je téměř 200 kg za rok. V případě, že dosáhneme tohoto
množství komunálního odpadu, bude nám zvýšen poplatek za skládkování.

Podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným
způsobem. To znamená, že v případě, že v popelnici, která slouží pro směsný komunální odpad svozová firma
najde např. plasty, papír nebo bioodpad, nebude tato popelnice vyvezena.

Všem, kteří třídí, bych rád poděkoval, že se k odpadovému hospodářství chovají ohleduplně a
zodpovědně!
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 v Nemili

Výsledky jsou převzaty z webu www.kurzy.cz

Dopravní značení
Obec Nemile má již zpracované připomínky k dopravnímu značení v obci

Nemile. Nicméně zpracovatel projektové dokumentace navrhuje, aby v obci mimo
krajskou komunikaci platila přednost zprava (pravidlo pravé ruky). Obec Nemile má
21 křižovatek u hlavní komunikace a 12 křižovatek na vedlejších komunikacích.
Pokusím se vám níže popsat výhody a nevýhody dopravního značení oproti přednosti
zprava.
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Dopravní značení (značky) na křižovatce

Výhody

Větší přehlednost o dopravní situaci. Rychlejší plynulost provozu.

Nevýhody

Každá křižovatka by musela být osazena značkami (bude přeznačkováno). Odhadované náklady obce na
dopravní značení na vedlejších komunikacích by byly cca 350.000 Kč. Zhoršení bezpečnosti provozu.

Prosím tedy všechny řidiče, aby vyplnili anketu, která je přílohou tohoto zpravodaje, abychom věděli,
jakou variantu máme do projektu zahrnout.

Webové stránky

Webové stránky obce Nemile jsou již zastaralé,
proto www.nemile.cz začátkem příštího roku skončí. Místo
nich budou nahrazeny za nové, které už teď naleznete na
webu www.obecnemile.cz.

Výsledky anket

Anketa: Topení v domácnostech

Tato anketa je pro svozovou firmu, aby si udělala přehled o tom, kolik zhruba končí popelovin v popelnicích.

Anketa: Hudební produkce na veřejných akcích
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DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY
Co víme o dnech volna, které nás čekají?
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

Je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. Slaví se jako připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci Národního
výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu.
Prvním prezidentem nového státu byl jmenován Tomáš Garrigue Masaryk a prvním premiérem Karel Kramář.

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí moderních českých dějin, spojených se studenty českých vysokých škol.

1. Událost z roku 1939

V reakci na demonstrace 28. října a nepokoje, spojené s pohřbem studenta Jana Opletala, rozhodlo vedení Nacistického
Německa o uzavření českých vysokých škol na tři roky. V noci z 16. na 17. listopadu provedly nacistické bezpečností
složky razie v Praze, Brně a Příbrami s cílem dopadnout vedoucí studentských organizací a
internovat ostatní studenty. Devět představitelů studentských vůdců bylo bez soudu popraveno v
Ruzyňských kasárnách. Celkem 1200 zatčených studentů bylo poté převezeno do koncentračního
tábora Sachsenhausen-Oranienburg.

2. Událost z roku 1989

V roce 1989 připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla v demonstraci studentů proti
komunistickému režimu. Ke studentům se přidali herci a postupně všechny vrstvy společnosti.
Dokonce i dělníci. Na konci byly svobodné volby a změna společenského systému.

převzato z wikipedia.cz

Výjimečná kulturní akce v Lupěném

Mysteriózní
skupina Legion of HELL
připravila v sobotu
23.10.2021 pro zájemce
setkání “hordy” (sněmu)
pekelných bytostí s
účastníky, zejména dětí a
jejich průvodců. Místní
aktivistická skupina a
především velmi precizní
výrobce “pekelných
masek”, prováděl každou
skupinu opravdu
mysteriózně upraveným,
přímo “pekelným”
prostředím, naštěstí velmi
citlivě.

Hrůzostrašná, ale příjemná akce byla zakončena opečením “žvance” se skvělými lidmi, který byl odměnou za
bezpečný průchod pekelnou stezkou. Pro všechny byla jistě oddechová myšlenka, že ony “pekelné bytosti” byly jen
nadšení lidé. Z pár obrázků  jde opravdu hrůza. Další informace a fotky získáte na FB skupiny Legion of HELL.
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