
 
 

SLOVO STAROSTY 
Milí sousedé,  

pomalu nám opadají starosti kolem koronavirové pandemie, a proto je ten pravý čas na vydání nového                
zpravodaje, abychom vás informovali o tom, co se v naší obci děje, co se dělo a co chystáme, abychom se                   
mohli znovu zapojit do běžného života. 

Během minulých týdnů se ukázalo, že jste všichni byli velmi ukáznění a trpěliví při vydaných               
nařízeních, doporučeních, predikcí, opatření, omezení, dopadů a mnoho jiného při nouzovém stavu. Za to vám               
všem patří dík. 

Velký dík pak patří panu Flášarovi, který zajistil ochranné štíty pro zaměstnance naší školy a školky,                
paní Marii Navrátilové, která šila roušky pro obecní úřad a zejména děvčatům Hozikovým, Kateřině Daňkové,               
Zorce Jakešové a Radce Holinkové, které našily přes 1000 roušek, jak pro naše občany, tak i např. pro internu                   
Zábřeh či pro Vojenskou nemocnici v Olomouci.  

S pozdravem Ing. Petr Šimek, starosta obce 

OÚ DÁVÁ NA VĚDOMÍ 
 
Ankety v obci 

V posledním zpravodaji jste byli ve třech anketách dotazováni na váš názor. Odpovědí se sešlo mnoho a                 
zde máme výsledky. 

Popelnice na plast  

68% respondentů se vyjádřilo, že by rádo využilo popelnici na plast (Pro 55, Proti 26). Obec Nemile se                  
tedy zapojila do projektu: ,,Zábřežsko třídíʺ, kde       společně s ostatními obcemi mikroregionu    
žádáme o dotaci na nákup žlutých popelnic na        plast. V případě, že budeme úspěšní, plastové      
popelnice nakoupíme a poté bezúplatně     zapůjčíme všem, kteří o ni budou mít zájem.        
Popelnice by mohly být někdy na konci tohoto        roku. Sběr plastu se nijak nezmění, jen ti, co         
budou chtít, budou plast dávat do popelnice. Pytlový sběr bude také možný, ale dotyční si budou muset pytle                  
obstarávat sami, obec je již nebude nakupovat.  

Změna frekvence svozu komunálního odpadu 

Zde se 81% vyjádřilo, že by jim nevadil svoz komunálního odpadu jednou za tři týdny (Pro 65, proti                  
15). Přistoupíme tedy na návrh svozové firmy Eko-servis, která navrhuje zavést svoz jednou za tři týdny ve                 
všech okolních obcích z důvodu snížení nákladů na svoz. Od kdy k této změně dojde prozatím nevíme, ale                
určitě vás budeme v dostatečném předstihu informovat. 

Výsadba topolů na hřišti 

V této anketě byl výsledek 56% pro výsadbu topolů. (48 pro, 31 jiný strom, 6 žádný). Rozhodli jsme se                  
tedy, že u hřiště v letošním roce vysázíme Topol Simonův. Na topoly jsme již získali dotaci ze Státního fondu                 
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životního prostředí. Pro více informací o tomto druhu topolu se můžete mrknout na webové stránky např.:                
https://botany.cz/cs/populus-simonii/ 

 

Z dění pracovníků ČOV 

Vážení občané, za pracovníky na obecní ČOV, bych vás chtěl tímto           
poprosit, abyste se zamysleli nad tím, co vhazujete v domácnostech do           
odpadů. Naši pracovníci se neustále potkávají s tím, že jsou mezi námi            
nezodpovědné osoby, které do odpadu vhazují vlhčené ubrousky, vatové         
tyčinky a jiné hygienické potřeby. Když se podíváte na fotografii, možná           
tam uvidíte i ten váš vlhčený ubrousek, který se vám nechtěl zanést do             
koše. Stejně tak do kanalizace nepatří tuky (v obci sběrné místo), zbytky z             
kuchyně, léky, syntetické, jedovaté a chem. látky apod. 

Takovým nezodpovědným jednáním se navyšují náklady na provoz        
ČOV a je možné, že se tyto náklady v budoucnu promítnou i do výsledné              
ceny za stočné. :-( 

 

Oznámení o provozu OÚ 

Od 1.6.2020 je OÚ opět otevřen pro veřejnost a to Po, ST 8,00 – 12,00 a 12,30 – 19,00. V ostatní dny po                       
předchozí domluvě. 

OÚ žádá občany, aby respektovali nařízená bezpečnostní opatření a používali při příchodu na OÚ ochranu nosu                
a úst, dodržovali dvoumetrové odstupy od jiných osob a používali dezinfekci, která je připravena u vchodu. 

 

Místní poplatky pro rok 2020 a blížící se splatnost!!! 

Poplatek za odpad 
dle vyhlášky č.3/2016 je splatný do 30.6. daného roku 
částka je 350 Kč na osobu 

Poplatek za psa 
dle vyhlášky č.2/2016 je splatný do 30.6. daného roku 
částka je 100 Kč za psa (senioři 50 Kč) 

Poplatek za hrobové místo 
splatnost 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. Smlouvy dle zákona o pohřebnictví musí být 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. 
Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za koho je poplatek hrazen (např. Novákovi, Lupěné 150                
-5 osob+pes nebo hrob, č…). 

Poplatek za stočné 
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 30.11.2020, částka 42,37 Kč bez DPH za 1 m3 vody. Zaplatit bude možné                   
zhruba 20 dní po odečtu v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem. 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                  
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platbu možné 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! 
Varianta 2– kombinací více zdrojů dodávek vody – platba stejně jako u varianty č.1, po odečtu vodoměrů.                 
Splatnost do 30.11.2020 
Varianta 3– dle směrných čísel (paušálem) – splatnost je do 31.11.2020. Částka 1656,- Kč s DPH na osobu /                   
rok s trvalým pobytem v obci (i pokud se v obci nezdržuje – studium, práce jinde v ČR…..). Platbu je možné                     
provést v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem. 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 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! 

Poplatek vodného (Lupěné) 
Splatnost tohoto poplatku je 30.11.2020, částka 42,84Kč bez DPH za 1 m3 vody. Platba bude na základě odečtů                  
vody, které provede firma ŠPVS během září a října. Zaplatit bude možné zhruba 20 dní po odečtu v pondělí a                    
ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem. 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 poplatník mít nezaplaceno a stává se                 
neplatičem! 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -       
4.5.2020: 
ZO schvaluje: 
❏ určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.     

Nově budou moci být změny rozpočtu, popsané       
v odst. 2 a 3 pravomocí k rozpočtovým        
opatřením, provedeny maximálně do výše     
1.000.000 Kč na jednu výdajovou položku na       
přesun mezi jednotlivými § v rámci výdajových       
částí rozpočtu; 

❏ kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 327/2 v        
k.ú. Nemile, ostatní plocha o výměře 115m2, za        
cenu 3.450 Kč; 

❏ výpověď části pachtovní smlouvy č. 556/2018 s       
Agrodružstvem Zábřeh, se sídlem Zábřeh,     
Dvorská. Konkrétně pozemků 366/1 a 366/2 v       
k.ú. Lupěné, 316, 318, 360/1, 360/3, 365/3 a        
544/28 v k.ú. Nemile; 

❏ rozpočet Základní a Mateřské školy Nemile,      
příspěvkové organizace na rok 2020; 

❏ střednědobý výhled Základní a Mateřské školy      
Nemile, příspěvkové organizace na roky     
2021-2022; 

❏ hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nemile za rok        
2019; 

❏ roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemile za rok         
2019; 

❏ roční účetní závěrku obce Nemile za rok 2019; 

❏ závěrečný účet obce Nemile za rok 2019 a        
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření     
obce Nemile za rok 2019 bez výhrad; 

❏ veřejnoprávní smlouvu s Městem Zábřeh, se      
sídlem Masarykovo nám. 510/6, PSČ 78901.      
Předmětem smlouvy je zajištění výkonu     
přenesené působnosti na úseku projednávání     
přestupků, kde dohodnutá výše nákladů     
spojených s tímto výkonem činí 3.000 Kč; 

❏ smlouvu o dílo na výsadbu topolů na hřišti v         
Nemili s p. Michalem Krmelou. Předmětem      
smlouvy je úprava terénu, pořízení a výsadba       
stromků, instalace zálivkových vaků, úprava     
meze a následná péče 2 roky. Cena díla je dle          
odborného posudku 298.280Kč bez DPH; 

❏ smlouvu o zřízení práv odpovídajících     
pozemkovým služebnostem s Ing. Janem     
Navrátilem. Obec Nemile zřizuje ve prospěch      
pozemkové parcely p.č. 451/24 a p.č 422 obě v         
k.ú. Filipov u Zábřeha služebnost stezky,      
služebnost průhonu a služebnost cesty, a to k        
tíži pozemkových parcel p.č. 424/1, 424/4,      
451/23,424/3. Vše v k.ú. Filipov u Zábřeha.       
Právo odpovídající pozemkovým služebnostem    
se sjednává bezúplatně; 

❏ veřejnoprávní smlouvu s Městem Zábřeh, se      
sídlem Masarykovo nám. 510/6, PSČ 78901.      
Předmětem smlouvy je vyhodnocování    
kamerových záznamů umístěných v obci     
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Nemile. Cena za vyhodnocení bude stanovena      
ve výši 400,- Kč plus náklady na dopravu; 

❏ smlouvu o poskytování knihovnických,    
informačních a metodických služeb v knihovně      
obce na rok 2020 s Městem Zábřeh, se sídlem         
Masarykovo nám. 510/6, PSČ 789 01. Městská       
knihovna Zábřeh zajistí odbornou pomoc     
knihovně obce a zajistí pro knihovnu obce       
nákup knižního fondu, jeho zápis do evidence,       
knihovnické a technické zpracování. Smluvní     
strany se dohodly na částce určené k nákupu        
knižního fondu pro rok 2020 ve výši 7.500 kč; 

❏ rozpočtovou změnu č.3/2020. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
❏ Rozpočtovou změnu č.1/2020 
❏ Rozpočtovou změnu č.2/2020  

 
Usnesení z veřejného zasedání obce Nemile -       
25.5.2020: 
❏ odpuštění nájmu TJ Sokol Nemile za období od        

1.3.2020 do 31.5.2020 z důvodu nouzového      
stavu ČR a opravy tělocvičny; 

❏ smlouvu o poskytnutí služeb na zhotovení      
projektové dokumentace s Ing. Jiřím Koutným,      
se sídlem Severovýchod 486/32, 789 01 Zábřeh.       
IČ:08544891 na zakázku s názvem     
Rekonstrukce obecního úřadu Nemile za cenu      
190 000 Kč; 

❏ smlouvu o dílo na zhotovení projektové      
dokumentace na předmět díla „Lávka přes      
Nemilku v obci Nemile“ se zhotovitelem Ing.       
Janem Matějíčkem, se sídlem Plychty 514/8b,      
634 00 Brno – Nový Lískovec, IČ:65125436 za        
cenu 144.000,-Kč bez DPH; 

❏ přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí       
dotace č. 2020/02288/OSR/DSM s    
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a,    
Hodolany, 779 11 Olomouc. IČ:60609460.     
Přijetí dotace ve výši 24.000Kč je za účelem        
podpory situační prevence formou akce     
(projektu) ke zvýšení bezpečnosti obyvatel     
olomouckého kraje, k prevenci majetkové     
kriminality, vandalismu a souvisejících sociálně     
patologických jevů, dle Dotačního programu pro      
sociální oblast 2020 a dotačního titulu Podpora       
prevence kriminality. Účelem poskytnutí dotace     
je částečná úhrada uznatelných výdajů na      
projekt „Kamerový systém na úřadě v Nemili“; 

❏ přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí       
dotace č. 2020/01850/OSR/DSM s    
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a,    
Hodolany, 779 11 Olomouc. IČ:60609460.     

Přijetí dotace ve výši 500.000Kč je za účelem        
podpory modernizace a rozvíjení infrastruktury     
obecního majetku obcí s cílem zkvalitnění      
podmínek pro kulturní, společenský a spolkový      
život v obcích v Olomouckém kraji ve veřejném        
zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.        
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada      
uznatelných výdajů na projekt „Oprava     
kulturního domu Nemile“; 

❏ smlouvu o poskytnutí dotace č.     
2020/01874/OSR/DSM s Olomouckým krajem,    
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11     
Olomouc. IČ:60609460. Přijetí dotace ve výši      
20.000 Kč je 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. Účelem poskytnutí dotace     
je částečná úhrada uznatelných výdajů na      
projekt „Podpora obchodu v Nemili – místní       
část Lupěné“; 

❏ přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí       
dotace č. 2020/02044/OSR/DSM s    
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a,    
Hodolany, 779 11 Olomouc. IČ:60609460.     
Přijetí dotace ve výši 500.000 Kč. Účelem       
poskytnutí dotace je částečná úhrada     
uznatelných výdajů na projekt „Obnova     
místních komunikací v obci 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 34.137 Kč       
je za účelem obnovy staveb drobné architektury       
místního významu v Olomouckém kraji ve      
veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého        
kraje a to zejména záchrana a obnova 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 s      
charakterem jejich kulturně historických hodnot.     
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada      
uznatelných výdajů na projekt „Oprava     
studánky v Nemili“; 

❏ žádost o provedení komplexních pozemkových     
úprav obce Nemile na katastrálních území      
Nemile, Lupěné a Filipov u Zábřeha. 
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DALŠÍ INFORMACE, PŘÍSPĚVKY 

 
ZE ŽIVOTA ŠKOLY (MŠ, ZŠ, ŠJ) 
OBDOBÍ DISTANČNÍHO ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ Nemile 
Vážení rodiče,  
od středy 10.3.2020 začalo pro Vás a pro děti školou povinné zcela            
neobvyklé a nečekané období školního roku.  
Vím, že zvládnutí dané situace v oblasti vzdělávání dětí Vás stálo mnoho            
sil. Pravidelně jsme si dělali přehled o rodičích, s nimiž jsme v kontaktu.             
Aktivně s námi spolupracovalo celých 93% zákonných zástupců, což je úžasné.           
Někteří z Vás s námi zůstávají v kontaktu i nadále. 
Chci Vám za sebe i za své kolegyně základní školy velice poděkovat za zodpovědný              
přístup a za skvělou spolupráci.  
 

Pavlína Neuwirthová, ředitelka školy 
PODĚKOVÁNÍ  

Velice děkujeme panu Petru Svádovi za opravu zahradní houpačky na školní zahradě. 

Kolektiv MŠ a ZŠ Nemile 
 

Informace ze Sboru dobrovolných hasičů 
v Nemili 

Sběr starého železa v obcích Nemile a Lupěné 

Sběr starého železa zajišťují členové SDH Nemile.      
Sběr probíhá pravidelně 2x ročně, tj. na jaře (duben)         
a na podzim (říjen). Objem odevzdávaného      
železného odpadu každým rokem mírně roste (letos       
na jaře bylo odvezeno 2560 kg). Děkujeme všem        
občanům, kteří tímto přispívají na akceschopnost a       
vybavenost dobrovolných hasičů v Nemili. Pokud se      
však někdy stalo, že nachystaný kovový odpad       
hasiči od vašeho domu neodvezli, dejte nám prosím        
vědět na SdhNemile@seznam.cz a my to pro příště        
napravíme😉. 

Pořádané akce hasiči z Nemile v roce 2020 

V návaznosti na stávající situaci    
ovlivněnou vládními omezeními kvůli koronavirové    
pandemii výbor SDH Nemile zrušil pořádání      
Vepřových hodů v letošním roce, ale abychom Vás       
neochudili o tento druh společenské akce, rozhodli       
jsme se letos ve stejném termínu, tj. 15. srpna,         
pořádat Sousedské posezení s kulturním    
programem. O bližších informacích k občerstvení a      
organizaci této akce Vás budeme informovat      
v průběhu července na plakátech, internetových a      
FB stránkách sboru sdh.nemile.cz, či obce Nemile a        
dále pak prostřednictvím SMS hlášení obecního      
rozhlasu. 

Pořádání hasičské soutěže „O pohár starosty      
obce“, kterou jsme plánovali konat 29. srpna, je        
stále otevřené. Bude upřesněno v průběhu srpna      
v závislosti na vývoji epidemiologické situace a      
doporučení ohledně pořádání hasičských soutěží     
v šumperském okrese. 

Vyhlídkové místo pod „Perkem“ nad obcí Nemile 

  

Dne 28. října 2018 byla na tomto místě Sborem         
dobrovolných hasičů z Nemile za podpory obce      
Nemile vysazena pamětní lípa k výročí 100 let od        
založení republiky.  

Tento pozemek (parc. č. 203 v kat. úz. Nemile) je ve           
vlastnictví státu a momentálně obec Nemile ve       
spolupráci s SDH Nemile usilují o jeho výměnu na        
Státním pozemkovém úřadu.  

Před zasazením pamětní lípy pozemek sloužil jako       
nelegální „černá skládka“. Členi sboru dobrovolných      
hasičů a další dobrovolníci zde v roce 2018 a 2019         
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provedli sanaci celého pozemku, návoz zeminy, jeho       
celkové srovnání a zasetí trávy.  

V letošním roce jsme v okolí lípy započali s realizací       
projektu „Vyhlídkové místo pod Perkem nad obcí       
Nemile“. Byl zde usazen základní kámen a lavičky        
se stolem sloužící kolemjdoucím ke krátké zastávce       
s výhledem do okolí. Toto místo by však nemělo        
sloužit k bivakování či pořádání konzumačních akcí!  
Byli bychom také velice rádi, aby zde návštěvníci        
udržovali pořádek, všechny věci (především pak      
odpadky), které si přinesou, si také odnesli zpět        
s sebou a neznečišťovali, či neničili toto místo a zde         
instalované lavičky, či stoly. Také zde není povoleno        
zakládaní ohňů, či budování jiných prvků (např.       
ohnišť, dalších laviček, umisťování odpadkových     
košů, apod.) bez předchozího souhlasu výboru Sboru       
dobrovolných hasičů v Nemili, kteří mají toto místo       

ve správě. S jakýmikoliv náměty, či dotazy nás       
můžete kontaktovat na e-mail    
SdhNemile@seznam.cz . 

Chtěl bych tímto také poděkovat všem sponzorům,       
dobrovolným dárcům, členům a dalším     
dobrovolníkům, kteří se finančně, materiálně i      
fyzicky podíleli na vzniku tohoto krásného      
vyhlídkového místa! 

Oficiální otevření vyhlídkového místa nad Nemilí 
proběhne 25. října v 16hod.  
Všichni jste srdečně zváni, drobné občerstvení bude 
zajištěno! 

za Sbor dobrovolných hasičů v Nemili 
Lukáš Urban - starosta 

 
Akce ČČK NEMILE 
 
29.7- 31.7 - Malý příměstský tábor pro děti od 6-8 let. 
3.8 - 7.8 - Příměstský tábor pro děti od 8 do 12 let. 
Přihlášky a bližší info Lenka Barvířová tel. 605413442 
 
Podzim 2020 - Dětský maškarní karneval 
 

 
 

 Za ČČK OS Šumperk Lenka Barvířová 
 

Z historie obce - Výpisky z kroniky z let 
1937-1942 
 
Rok 1937 
- z nařízení ONV Zábřeh zřízena místní civilní      

protiletadlová obrana – 40 členů 
poplachová – vyvolat při náletu poplach 
pořádková – zatemnění světla, krytí osob 
asanační – hašení vybuchlých min a      

odstranění nevybuchlých 
požární – hašení ohně 
samaritní- ošetřování zraněných a poskytnut     

1. pomoci 
- postavena u slečny Voráčové betonová zeď u       

silnice. 
 

Rok 1938 
- 17. července primice P. Josefa Doležela – první        

římskokatolický kněz z obce. První jeho působiště      
byl Chudobín. 

- 23. září mobilizace do 40 roků. Vojáci museli        
opustit hranice a vraceli se domů.  

- 10. října obsazen Zábřeh – Němci převzali úřady,        
vylepeny plakáty – jízda vpravo. 

- 15. listopadu nová měna – říšská marka – kurz 8,30          
Kč za 1 RM 

- Podpora nezaměstnaných od ÚP: 7 RM svobodný,       
9 RM ženatý a na dítě 1,5 RM 

- 50% této podpory se muselo v obci odpracovat 
- Nařízení, že 1. neděli v měsíci se bude vařit jen v 1           

hrnci tzv. eintopf  
- Propustky pro jízdu do zbývající části republiky. 
- Zastavena spolková činnost – peníze zabaveny –       

Odboru národní jednoty a Omladině. Divadelní      
jeviště odvezeno do Jestřebíčka, kde bylo zničeno. 

- Řádila slintavka a kulhavka. 
 

Rok 1939 
- Od půlky ledna- transport dělníků do Německa –        

z Nemile 12 mužů. 
- 15. března obsazena zbývající část republiky      

Němci, vyvěšeny hákové prapory. 
- Nařízeny civilní sňatky mimo církevních 
- Církev československá přejmenována na    

českomoravskou. 
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- Vyučování náboženství zakázáno ve školách. 
- 28. srpna zavedeny potravinové lístky na maso,       

tuky, mléko, chléb, mouku, kávu, ovoce a od 1.         
září lístky na mýdlo. 

- Od září zavedeno zatemnění domovního a jiného       
osvětlení. Trestání pokud bylo nedostatečné. 

 
Rok 1940 
- Kruté mrazy – pomrzlo hodně ovocných stromů 
- Lístky na celoroční oděv – 150 bodů 
- Obuv prodávána také na poukazy 
- V tomto roce se začalo s pěstováním řepky a lnu 

 
Rok 1941 
- Plíseň na obilí – polovina zaorána a zasety jařiny,         

proto sníženy dodávky obilí. 
- Mletí obilí na poukazy – 15 kg obilí na osobu na 4            

neděle. 
- Po splnění dodávek masa – zvláštní povolení pro        

porážku pro vlastní potřebu. 
- Povinná dodávka vajec – 70ks vajec za 1 slepici za          

rok. Na 1 osobu 1,5 slepice. 
- Mléko se odváželo do mlékárny do Bludova. 
- Přísně zakázán poslech rádia zahraničních stanic –       

kontrolu prováděl starosta. 

-  
Rok 1942 
- Sněhové závěje až do půlky dubna. 
- Uhlí podle počtu místností. 
- Občané museli mít legitimace s fotem a otisk prstu. 
- Brambory příděl 150 kg na osobu na rok. 
- Na Filipově vybetonován nový rybník u č. 16 a         

vykopán u č. 18 v Nemili (nevyzděn pro        
nedostatek materiálu. 

- Požár od žhavého popela v noci ze 3. na 4. únor –           
zničeno 6 domů – voda tažena z dolního rybníka.        
Pomáhaly hasičské sbory z celého okolí. Majitelka      
p. Hégrová, u které požár vypukl, dostala trest půl         
roku ve vězení pro neopatrnost.  

- 6. února zabaveny zvony z obou kaplí a hřbitova –         
celkem 3 ks. V tom zvon sv. Jana Nepomuckého ze         
zvoničky ze 17. století. 

- Odboj z podnětu zahraničí vlády v Londýně:     
Vybudován kryt na Špitálce za 1noc 3x2 m,        
vypažen kulatinou, druhý na podzim na Nemilce       
naproti „Zbytkům“. Konány sbírky pro podporu čs.       
lidí. 

 
zpracovala Mgr. M. Vepřková (kronikářka obce) 

 
 

 
Připomínkování jízdního řádu železniční dopravy 
Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., zveřejnila dne 9. 6. 2020, návrh            
jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2020/2021,          
který byl zveřejněn také na našich stránkách na odkaze: 
www.idsok.cz/jizdni-rady/navrhy-jizdnich-radu, tzn. v sekci ,,Jízdní řády      
umístěné v horní liště a podsekci ,,Návrhy a připomínkování jízdních řádů“. Jedná se o pracovní materiál, který                 
může být na základě obdržených připomínek, podnětů a výše finančních prostředků na pokrytí prokazatelné              
ztráty dopravce upravován.  
Připomínky je možné zaslat prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., do 10. 7. 2020 (vizte               
www.kidsok.cz/kontakty). V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen              
v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci. Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu                 
vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání - je                
třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se                 
vztahují k případným požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je              
třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas. Předmětem připomínek jsou vlaky kategorií Os a Sp,                 
jejichž objednatelem je Olomoucký kraj.  

 

ČERNÉ SKLÁDKY v obci aneb pár výňatků ze zákona o odpadech 

Pokud občan odkládá odpad mimo vyhrazená místa, páchá přestupek dle §69 zákona č. 185/2001 Sb., o                
odpadech. Těmito místy se rozumí jakékoliv veřejné prostranství nebo veřejně přístupné místo. Za takový              
přestupek lze dle zákona uložit pokutu až do výše 50.000,-Kč. 
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 
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Vlastnictví odpadu se fyzická osoba zbavuje pouze po jeho uložení na vyhrazené místo (do popelnice,               
kontejnerů na tříděný odpad, na sběrná místa apod.). Po uložení na stanovené místo se teprve vlastníkem stává                 
obec, která má další povinnosti v rámci odpadového hospodářství!  
Z čehož vyplývá:  
1. odpad, který není umístěn na vyhrazené místo, má stále svého vlastníka, který za něj nese                
neustále odpovědnost, tedy i povinnost zákonné likvidace, případné páchání přestupku stále           
trvá;  
2. nestačí odpad dát vedle popelnice, ani když už je plná;  
3. manipulace s odpadem uloženým na vyhrazeném místě (př. v popelnici) je manipulace s              
cizím (obecním) majetkem. 
Vážení občané, buďte prosím v tomto ohledu zodpovědní! Prostředí, ve kterém žijeme je přece vizitkou naší                
společenské úrovně! 
Praktická rada: pokud vám výjimečně nestačí na komunální odpad vaše popelnice, zeptejte se souseda nebo               
někoho blízkého, jestli si můžete dát přebytek do jejich. Věřím, že vám v takové věci rádi vyjdou vstříc. 

 

SLOVO OBČANŮ 

 
Oceňuji přístup pana starosty, který v období       

nouzového stavu byl vždy ochoten pomoci      
potřebným. Takový přístup si rozhodně zaslouží      
ocenění a poděkování! 

(non) 
 

V naší obci (jedné z mála v regionu) i přes          
nepříznivou situaci koronavirové karantény se našli      
aktivní dobrovolníci (viz foto níže), kteří byli ochotni        
dodržet krásnou tradici: Stavění Máje. Májka zdobila       
obec celý květen! 

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

  
 
 

 
Partneři obce: 
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