SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
doufám, že jste všichni v pořádku a vánoční pohodě prožili uplynulé svátky a
všechny Vás vítám v novém roce. Jako každoročně budeme bilancovat, jaký ten
uplynulý rok byl, co se nám povedlo, co se přihodilo.
Jako první bych chtěl předně jménem všech jak nových, tak stávajících
zastupitelů moc poděkovat za důvěru, kterou jste nám ve volbách dali. Velmi si ji
vážíme a budeme se snažit, abychom Vás nezklamali.
Dále mi dovolte, abych zde krátce shrnul, co že se v naší obci událo během roku 2018. A jako
vždy začnu akcemi investičními. Koncem letošního roku se k radosti všech dokončila kanalizace v obci
Nemile a Lupěné. Celkové náklady na tuto akci byli 66 011 479 Kč. Z toho nám přispěla částkou
44 786 237,16 Kč prostřednictvím SFŽP Evropská unie a Olomoucký kraj částkou 2 300 000 Kč. Zbytek
byl financován z úvěru. Dále jsme po kanalizaci opravili komunikace s obrubami. Tato akce stála
5 029 190,13 Kč a podpořil nás Olomoucký kraj částkou 500 000 Kč. Dalším investičním počinem obce
byla výměna oken na hasičské zbrojnici v Nemili za 90 272 Kč, či oprava kaple v Lupěném za 387 143
Kč, kterou dotačně podpořilo ministerstvo zemědělství částkou 286 870 Kč.
Ke spokojenému životu neodmyslitelně patří také kultura a zábava. V této oblasti byl rok 2018
velmi úspěšný. Akcemi, které se v Nemili událi bych popsal celou stránku, ale shrnu pouze
nejzajímavější. Mimo obecní ples, pivní slavnosti a vepřové hody, které jsou již tradiční záležitostí obce,
se v letošním roce podařilo místním spolkům uspořádat např. slavnostní otevření Naučné stezky
Lupěnských hor, krosový běh Nemilka Run, dětský den, či sázení líp na počest výročí 100 let založení
republiky.
Chci poděkovat všem jednotlivcům, skupinám, organizacím, pracovníkům obecního úřadu, prostě
všem, kteří se podílejí na organizování a chodu celé naší obce.
Dovolte mi, milí přátelé, abych nám všem popřál krásný, klidný, přátelský a bezpečný rok 2019,
dětem i dospělým alespoň částečně splněné sny.
Hezký vstup do nového roku přeje váš starosta
Petr Šimek
OÚ DÁVÁ NA VĚDOMÍ
1. V době 
nočního klidu (22:00-6:00), o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
(6:00-22:00) platí povinnost zachovávat klid a omezit hlučné projevy (př. řezání dřeva, sekání trávy
apod.). Celé znění “Obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností”,
č. 2/2015 najdete na webu obce (nemile.cz).
2. Místní 
poplatkypro rok 2019:
a. Svoz komunálního odpadu350,-Kč/osoba/rok
b. Pes 
100,-Kč/pes/rok
Možnost uhradit tyto poplatky je v úřední dny a hodiny na podatelně OÚ Nemile v hotovosti, nebo
platbou na účet obce Nemile. Informace naleznete na webových stránkách obce Nemile.
Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést druh poplatku, číslo popisné, jména osob za
které je poplatek hrazen (např: odpad + pes, Novotný Nemile 235) . Bez těchto informací nemusí být
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platba řádně přiřazena. Splatnost poplatků je do 30. 6. 2019! Osoby které se zdržují po celý rok 2019
v zahraničí jsou od placení poplatku osvobozeny, pokud do 30.6.2019 donesou čestné prohlášení pro
rok 2019. Pokud tak neučiní, jsou nuceni poplatek také uhradit a bude po nich vymáhán!!!
Povinnosti platit poplatek za odpad podléhá i osoba:
a. která je vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve
kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
b. která v obci provozuje živnost (platí za svou osobu i za provozovnu).
3. Upozorňujeme majitele psů, že není dovolen volný pohyb psů po obci. Také je zakázán vstup se psy
na hřiště a do prostor kulturního domu.
4. Upozornění pro nájemce hrobů! Obec Nemile eviduje velké množství hrobů bez platné smlouvy.
Také jsou hroby, které nejsou zaplaceny. Z tohoto důvodu žádáme občany, kteří mají v Lupěném a
Nemili hrob, aby si ověřili, zda má k hrobu někdo z rodinných příslušníků platnou smlouvu. Smlouvy
jsou a byly vystavovány na dobu určitou. Může se tak stát, že k hrobu máte již propadlou smlouvu a
v takovém případě na hrob ztrácíte jakýkoliv nárok. V krajním případě se může stát, že hrob který
nemá platnou smlouvu bude postoupen jinému zájemci o hrobové místo.
5. Výsledky volebdo Zastupitelstva obce Nemile 2018 (zdroj: volby.cz):

Všichni zvolení zastupitelé děkují voličům obce Nemile, za jejich důvěru a hlas ve
volbách! 
Podle účasti občanů u voleb (66,4%=354 odevzdaných obálek), lze usoudit, že občanům
není lhostejné místo a dění kde žijí. Na prvním veřejném zasedání (29.10.2018) nového zastupitelstva
zastupitelé jednohlasně zvolili starostu obce Ing. Petra Šimka. Zastupitelé se scházejí pravidelně
každý týden na pracovních poradách, kde řeší záležitosti obce a připravují usnesení, která se schvalují
na veřejných zasedáních.
6. Veškeré další a podrobnější informace Obecního úřadu najdete na webových stránkách obce:
www.nemile.cz
7. Obec Nemile hledá členy komise, kteří by pracovali s lidmi. Měli by na starosti přání k jubileu,
dotazování se občanů, vedli by zájezdy atd. Prosím, kdo by měl zájem ať se písemně přihlásí na
podatelně OÚ.
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
4.6.2018
ZO přijalo:
1. Střednědobý výhled Základní a Mateřské školy Nemile, příspěvkové organizace na roky 2019-2020.
2. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 77911 Olomouc. IČ:60609460. Přijetí dotace ve výši 28 000 Kč za účelem zajištění
akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje. Účelem poskytnutí
dotace je částečná úhrada výdajů na vybavení JSDH Nemile Pozn.: Za určenou dotaci bude pořízena
zásahová motorová pila s příslušenstvím.
3. Pachtovní smlouva č. 556/2018 s pachtýřem Agrodružstvo Zábřeh, se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a,
č.p.853, PSČ 789 01, IČ:47673656. Pozn.:Pacht pozemků 451/11, 451/27, 489/3 v k.ú. Filipov u
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Zábřeha, 225/8, 313, 473/2, 473/11, 484/1, 484/2, 484/3 v k.ú. Lupěné, 325/5, 360/1, 365/3, 544/28,
573/6, 586/1, 595/2, 316, 318
4. Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce a to
zrušení obecně závazné vyhlášky: Řád veřejného pohřebiště ze dne 1.8.2002.
5. Řád veřejného pohřebiště obce Nemile.
6. Sazebník úhrad za poskytování informací.
7. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 11 Olomouc. IČ:60609460. Přijetí dotace ve výši 15000 Kč za účelem rozšíření
kvalitních aktivit v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na Slavnostní otevření naučné stezky
Lupěnských hor při výročí 800 let první zmínky Lupěného.
8. Roční účetní závěrka obce Nemile za rok 2017.
9. Závěrečný účet obce Nemile za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nemile
za rok 2017 bez výhrad.
10.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nemile za rok 2017.
11.
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Nemile za rok 2017.
12.
Zápis kroniky za rok 2017, který navrhla pí. Marie Vepřková.
13.
Úprava komunikací III třídy č. 31534 společností EVT Stavby s.r.o. se sídlem v Zahrádkách 3,
568 02 Svitavy, IČ: 25260766 za cenu 133 937 bez DPH.
14.
Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 2018/02143/OSR/DSM s Olomouckým
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc. IČ:60609460. Přijetí dotace ve výši
500.000 Kč za účelem zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti
území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na akci ,,Oprava místních komunikací v obci
Nemile” na výměnu obrubníků u místních komunikací, výměnu dešťových žlabů a svodů, opravu
místních komunikací.
15.
Spisový a skartační řád obce Nemile.
16.
Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: ,,Vodovod Lupěné” se
sdružení firem do společnosti s názvem ,,Společnost Nemile” se sídlem EVT Stavby s.r.o., V
Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
17.
Rozpočtovou změnu č.6.
ZO vzalo na vědomí:
1. Nákup plastových poklopů pod šoupata a hydranty od Šumperské provozní vodohospodářské
společnosti, a.s. IČ:47674911 za cenu 13 574,9 Kč vč. DPH.
2. Objednávka úpravy povrchu místní komunikace směr cyklostezka nad rámec rýhy výkopu společností
EVT Stavby s.r.o. se sídlem v Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766 za cenu 19 196,61 Kč bez
DPH.
3. Rozpočtovou změnu č.5
25.6.2018
ZO přijalo:
1. Smlouva o dílo se společností EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy. IČ:25260766
na zhotovení stavby ,, Oprava místních komunikací v obci Nemile ´´ za cenu 4.570.851,45 Kč vč.
DPH.
2. Rozpočtová změna č. 7
3. Dodatek č.1 se společností DIMATEX CS, spol.s.r.o., se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ:
43224245. Předmětem dodatku je oprava článku č. IV – bod č.5 – SMLOUVY O SPOLUPRÁCI. Za
každý umístěný kontejner v obci zaplatí společnost DIMATEX s.r.o. obci 0,- Kč.
4. Těžba a přibližování na „LUPĚNSKÝCH HORÁCH“ společností FORESTVLACH s.r.o., Olšanská
55/5, Žižkov, 130 00 Praha, IČ:29218080, za cenu 242 756,- Kč bez DPH.
3

ZO vzalo na vědomí:
1. Zpevnění a prodloužení cesty 1c za cenu 41.000,- Kč
2. Splátkový kalendář se spol. Zábřežská lesní s.r.o., Lukavice 115, 78 901 Zábřeh, IČ:45193185, ve
krém se firma zavazuje ve třech splátkách do 30.8.2018 uhradit fakturu č.18007 za odebrané dřevo ve
výši 83 782,- Kč včetně DPH.
5.9.2018
ZO přijalo:
1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace s Charitou Zábřeh, Žižkova 7/15, 78901
Zábřeh IČ: 42766796. Výše poskytnuté dotace činí 18 000 Kč. Pozn.:Dotace bude poskytnuta na
činnost spojenou s poskytováním služeb a péče občanů obce Nemile.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem STRABAG a.s. se sídlem na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5, IČO:60838744 ze dne 25.6.2018 na výměnu obrub a žlabů kolem krajské komunikace.
Pozn.:Dodatek upravuje cenu díla z původních 399.312,87 Kč bez DPH na 393 475,32 Kč bez DPH.
3. Zrušení spisového a skartačního řádu obce Nemile schváleného dne 4.6.2018 pod č. USN/4/2018/15 a
vydání nového spisového a skartačního řádu obce Nemile. Pozn.: Do nového spisového a skartačního
řádu obce Nemile bude doplněna ve spisovém a skartačním plánu položka Dotace z Evropských
fondů.
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se společností WANDER Czech s.r.o., se sídlem Evaldova 2099/34A,
78701 Šumperk, IČ:27858006 na zhotovení stavby ,,Turistická naučná stezka Lupěnské hory”. Pozn.:
Předmětem dodatku je přehození položek množství kulatiny mezi dvěma stanovišti, dodatek nemá vliv
na cenu díla.
5. Rozpočtovou změnu č.15.
ZO vzalo na vědomí:
1. Pojištění staveb u společnosti Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO:45272956. Pojištění Čistírny odpadních vod, přečerpávacích stanic, Naučné stezky Lupěnských
hor a autobusových zastávek za cenu 16.944 Kč ročně.
2. Kupní smlouvu se společností MHM EKO s.r.o. se sídlem K Hutím 5, Praha 9, 198 00. IČ:45789355
na koupi lodního kontejneru za cenu 20 000 bez DPH.
3. Rozpočtovou změnu č.7-14
24.9.2018
ZO přijalo:
1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se společností EVT Stavby s.r.o. V Zahrádkách 2155/3, 568 02
Svitavy. IČ:25260766 na zhotovení stavby ,, Oprava místních komunikací v obci Nemile”.
Pozn.:Dodatek navyšuje cenu za dílo na 4 516 974,3 Kč DP. Cena se navyšuje z důvodu vyššího počtu
obrub. V původní smlouvě nebylo počítáno s cca 1600 m obrub. Dále se doplňuje prodloužení termínu
realizace do 31.10.2018 a stanovuje se záruční doba na 36 měsíců.
2. Zamítnutí žádosti o vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 572/9 v k.ú. Nemile, kterého se
domáhá p. Marie Klimkové, bytem Nemile 55, Zábřeh 78901. Pozn.:Z žádosti není zřejmé, na základě
jakého právního důvodu se držby pozemku předchůdci majitele ujali a ani není patrné kdy.
3. Prodej pozemku parc. č 471/2 ostatní plocha o výměře 145 m2, v katastrální území Lupěné p. Anně
Hýblové Lupěné 18, Nemile 789 01 za cenu 21.750 Kč.
4. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2018, kterou se vydává požární řád obce Nemile a současně se
ruší obecně závazná vyhláška – požární řád obce ze dne 13.3.1992.
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti cesty, stezky s p. Luďkem Tempírem, bytem
Nemile 154, 78901 Zábřeh na pozemky parc. č. 11/7, parc. č. 11/10 a parc. č. 11/9 v k.ú. Nemile.
6. Smlouva o provozování vodovodu Lupěné se společností Šumperská provozní vodohospodářská
společnost a.s. se sídlem v Šumperku, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 78701. Pozn.: Provoz bude realizován
za úplatu 4.500 Kč + DPH.
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29.10.2018 - první zasedání nově zvoleného zastupitelstva
ZO přijalo:
1. Způsob hlasování ustavujícího zasedání veřejným způsobem.
2. Zastupitelstvo obce Nemile v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
3. Zastupitelstvo obce Nemile volí starostou obce Nemile p. Ing. Petra Šimka, bytem Lupěné 4, nar.
7.3.1986.
4. Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje jednoho místostarostu.
5. Zastupitelstvo obce Nemile volí místostarostu obce Nemile p. Petra Bezděka, bytem Nemile 163, nar.
7.11.1975.
6. Zastupitelstvo obce Nemile zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
7. Zastupitelstvo obce Nemile volí předsedu kontrolního výboru p. Bc. Marka Jedelského, bytem Lupěné
19, nar.10.11.1973.
8. Zastupitelstvo obce Nemile volí předsedu finančního výboru p. Ladislava Janků, bytem Lupěné 34,
nar. 25.1.1961.
9. Zastupitelstvo obce Nemile volí členy kontrolního výboru p. Ing. Lukáše Krmelu, bytem Nemile 117,
nar. 16.12.1988 a p. Ing. Ludmilu Šulovou, bytem Nemile 57, nar. 8.5.1975.
10. Zastupitelstvo obce Nemile volí členy finančního výboru p. Luďka Tempíra, bytem Nemile 154, nar.
1.2.1961 a p. Mgr. Jana Jílka, bytem Nemile 184, nar. 12.2.1975.
11. Zastupitelstvo obce Nemile v souladu s § 72 a ! 84, odst. 2 písm. n) zákona o obcích schvaluje
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce takto:
- místostarosta obce
4.000,-Kč
- předseda výboru
2.000,-Kč
- člen výboru
1.500,-Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí
500,-Kč
12. Zastupitelstvo obce Nemile v souladu s ust. §77 odst.3 písm. b) a §84, odst. 2 písm. n) stanoví, že při
souběhu dvou či více funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva obce odměna za funkci, za
kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
13. Zastupitelstvo obce Nemile vydává Jednací řád obce Nemile. Tímto usnesením se ruší jednací řád
obce Nemile schválený dne 30.12.2014.
14. Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
15. Zastupitelstvo obce Nemile deleguje zástupce obce Nemile pana Ing. Petra Šimka, bytem Lupěné 4,
Nemile, 78901, do valných hromad společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, (dále jen “Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.”) konaných v
období od 1. 11. 2018 do konce funkčního volebního období v roce 2022, a to dle § 84 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), s účinností od 1. 11.
2018.
16. Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje kalkulaci a vyhlašuje cenu vodného od 1.1.2019 a to 44,92
Kč/m3 vč. DPH.
17. Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje kalkulaci a vyhlašuje cenu stočného od 1.1.2019 a to 43,66
Kč/m3 vč. DPH.
18. Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s
názvem ,,Výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v obci Nemile a Lupěné” se sdružením firem
do Společnosti s názvem ,,Společnost Nemile” se sídlem EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02
Svitavy. 
Pozn. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace do 30.11.2018.
19. Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s
názvem ,, Oprava povrchu místních komunikací v obci Nemile´´ se společností s názvem EVT
Stavby s.r.o., se sídlem EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy.
20. Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje smlouvu o poskytování služeb v odpadovém hospodářství se
společností EFG Rapotín BPS SE, se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4,
IČ:24259993. Předmětem smlouvy je využití a likvidace kalů z čištění komunálních odpadů za cenu
700 Kč bez DPH/tuna.
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21. Zastupitelstvo obce Nemile ověřilo, že změna č.1 Územního plánu Nemile není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválenou Vládou
České republiky dne 15.04.2015;
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 2b, schválenými
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 24.04.2017, s nabytím účinnosti dne
19.05.2017;
c) se stanovisky dotčených orgánů;
d) se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 23.07.2018 pod č.j. KUOK
79063/2018.
22. Zastupitelstvo obce Nemile vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Změnu č. 1 Územního
plánu Nemile, která obsahuje následující části:
Příloha č. 1 – Změna č. 1 Územního plánu Nemile – textová část
Příloha č. 2 – Změna č. 1 Územního plánu Nemile – grafická část
Příloha č. 3 - Textová část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Nemile
Příloha č. 4 – Grafická část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Nemile
23. Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje rozpočtovou změnu č. 16/2018.
24. Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje realizaci zakázky s názvem ,,Terénní úpravy, hřiště Nemile”
se společností s názvem EVT Stavby s.r.o., se sídlem EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02
Svitavy za cenu 197 754 Kč.
DALŠÍ INFORMACE
 historie obce - Škola v Nemili
Z
Historie vyučování v Nemili – vzpomínky Františka Špičky, nar. 1825 a jeho manželky
V Nemili se vyučovalo od roku 1827 v domech. V tom roce přišel do vesnice Jan Kunert. Dalším
učitelem byl Josef Umlauf. Když přišel do Nemile, měl asi 40 roků. Předtím byl na vojně šikovatelem.
Obec mu poskytla zdarma byt, lidé ho živili. Dožil se 75ti roků. Před rokem 1866 učil Karel Klimek. Učil
ve vlastním domku, proto mu obec poskytla příspěvek na byt. Od žáků dostával týdně po starém groši (3
krejcary šajnů). Každý žák musel denně přinést polínko dříví na topení. Ten, kdo nemohl dříví přinést,
musel zaplatit 4 krejcary šajnů. Plat vybíral učitel sám podle toho, jak mu kdo mohl zaplatit - buď v
penězích nebo naturáliích. Na vyučování chodilo 20-30 žáků.
V létě se učilo jen, když byl na to čas. Od roku 1870 se učilo po domech i na Filipově, kde učil
asi 2 roky František Štajgl a po něm Antonín Zamikal, který byl kolářem. Ve vlastní školní budově, první
škole v Nemili postavené v roce 1868 za 4.300 zlatých (dnes žije rodina Müllerova), vyučoval syn
sedláka Berky z Leštiny. Vyučoval asi 50 žáků. Kapacita této budovy už v roce 1870 nestačila počtu
žáků, proto se vyučovalo polodenně. V Nemili ve šk.r. 1870-1872 vyučoval František Kropáč. Po něm
vyučovali Ignác Minář 1873, Jan Vaníček 1875-1880, Kleofáš Svoboda 1880-1887. Tento si pořídil i
menší hospodářství. Obec mu postavila chlév pro krávu. Byla také upravena místnost, ve které byla
zařízena kuchyň.
V roce 1887 nastoupil na místo správce školy v Nemili Jiří Kulhavý, který začal psát školní
kroniku. Vyučoval v Nemili do roku 1910. Ve šk. r. 1897/98 bylo požádáno o povolení industriálního
vyučování – tzn. vyučování ručním pracem. Žádosti bylo vyhověno 22. 7. 1898. V roce 1898 byla
založena školní knihovna – žákovská měla 66 svazků a učitelská 38 svazků.
V roce 1901 byla v Nemili průtrž mračen. Voda brala vše, co jí přišlo do cesty. Byla zaplavena i
škola. Budova školy byla poškozena. Původně se měla opravovat, ale ukázalo se, že místo, na kterém
stojí, není vhodné, protože by mohlo být znovu zaplaveno. Hledalo se jiné. Zatím se opravila pouze
kuchyň a záchody.
V roce 1905 bylo povoleno postavit novou školu na místě, kde je škola dnes. V březnu 1906 se
začalo se stavbou. Budova měla být hotova do srpna 1906 a měla stát 24 tis. korun. Stavba byla ukončena
a schválena až 2. 11. 1906. Stavitelem byl Jan Kunčar ze Zábřeha. Byla postavena za 24.998,59 Kč. Na
placení se podílely obce Nemile, Filipov a Lupěné, část peněz dal zemský výbor a část peněz byla z
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prodeje za starou školu. Nábytek do školy byl přestěhován 20. 11. 1906. V roce 1907 byla ve škole
otevřena druhá třída. Školou povinných dětí bylo tehdy 130 a to 60 chlapců a 70 dívek. Do školy
skutečně chodilo méně dětí a počet dětí byl jiný v zimním období a jiný v době, kdy byla práce na poli a
v hospodářství.
Dne 1. 9. 1907 se konala v obci slavnost. Mládež a členové spolků šli v průvodu. Ženy napekly
bufet, děvčata šla za královničky. Výtěžek slavnosti byl použit na zakoupení pozemku pro stavbu
mateřské školy. Se stavbou MŠ (dnešní budova Zouharových, dříve Hanušových) se začalo a byla
dokončena v roce 1908. Stála 6 tis. korun. Vyučovala zde jako pěstounka Štěpánka Šeděnková z
Děhylova ve Slezsku a jako opatrovnice byla její sestra Adolfka. Plat Štěpánky byl 60 korun měsíčně a
Adolfky 20 korun měsíčně. Po učiteli Kulhavém přišel v roce 1909 do Nemile učitel Josef Žváček, který
pokračoval ve psaní kroniky a to nejen školní, ale i obecní.
Ve školním roce 1911/12 nastoupil na ZŠ v Nemili jako učitel Josef Jančařík, který se během 1.
světové války jako voják dostal do zajetí na Sibiři v Rusku, odkud se vrátil až v červenci 1920. Od roku
1912 bylo ve škole očkování dětí proti neštovicím, které po skončení 1. světové války už nebylo povinné.
Během 1. světové války děti sbíraly listí z jahod a ostružin, trhaly duběnky na tříslovinu, pomáhaly při
sklizni obilí a pěstování zeleniny. V roce1915/1916 byl zaveden letní čas, aby se ušetřila spotřeba
petroleje. Jak probíhal školní rok? Škola začínala 1. září a končila 15. července. Od šk. r. 1918-1919
končilo vyučování 30. června. Začínalo se účastí dětí a učitelů na mši svaté a to až do roku 1918. Také ve
dnech 4. října a 19. listopadu se žáci s učiteli zúčastňovali bohoslužeb konaných na oslavu jmenin
veličenstva Františka Josefa I. (1830-1916) a jeho manželky Alžběty – Sissi (1837-1898). Třikrát do roka
společně děti chodily ke svaté zpovědi a sv. přijímání a to do školního roku 1919/1920. Od roku 1916 se
slavily narozeniny a jmeniny jeho veličenstva císaře Karla I. a jeho manželky císařovny Zity.
Učitel Josef Jančařík dostal po návratu ze zajetí na Sibiři studijní volno až do roku 1925, aby
pokračoval ve studiu na filosofické fakultě v Praze. Zde získal titul PhDr. a poté vyučoval na státním
učitelském ústavu v Plzni. Obdržel stipendium ve výši 2.000 korun od Akademie věd a umění, aby
dokončil svoji práci na téma Nářečí severomoravské. Psal také články do vědeckých časopisů.
Řídící učitel Josef Žváček vyučoval v Nemili do 30. 9. 1931. Do 29. 6. 1932 měl zdravotní
dovolenou a od 30. 6. odešel do důchodu. Během jeho zdravotní dovolené ho zastupovala do března 1932
výpomocná učitelka Julie Kouřilová a po ní do konce června učitel čekatel Jan Matulík. Správou školy
po odchodu Josefa Žváčka do důchodu byla pověřena učitelka Filoména Kováříková, která v té době
vyučovala ve druhé třídě. Tato odmítla podepsat odcházejícímu řídícímu učiteli předávací protokol,
protože chybělo mnoho učebních pomůcek. Toto zjistila i místní školní rada, a proto ani později nebyla
novému řídícímu učiteli škola oficiálně předána.
Od školního roku 1933/1934 byl v Nemili řídícím učitelem František Wind, ve druhé třídě
vyučovala Filoména Kováříková. V té době bylo v Nemili 107 školou povinných dětí. Do školy v Nemili
chodilo 82 žáků, 23 žáků chodilo do měšťanské školy v Zábřehu a 2 do vyšší školy. Od školního roku
1937/1938 nastoupila do školy v Nemili učitelka Božena Windová. Řídící učitel dnem 31. března 1944
odešel do důchodu a správou školy v Nemili byl od 1. dubna pověřen Theodor Macek. Ve druhé třídě
vyučovala Božena Windová.
V listopadu 1944 byla škola v Nemili vyklizena a přestěhována do Lupěného, protože ve škole v
Nemili byli ubytováni vojáci. V Lupěném se vyučovalo polodenně – jedna třída dopoledne, druhá
odpoledne. Několikrát přespali ve škole němečtí vojáci, kteří místnosti znečistili, a proto děti musely
školu uklízet. Žáci chodili do školy pouze pro úkoly, které doma vypracovali a pak přinesli ke kontrole.
Ve škole nebylo dřevo na topení, proto děti nosily z domu dříví, aby se dalo zatopit.
Když se oteplilo, začalo se pravidelně vyučovat. To trvalo do 5. května, kdy školu zabrali němečtí
vojáci. Po osvobození vlasti se škola v Lupěném znovu zprovoznila začátkem června a stala se opět
českou. Učitel Theodor Macek zůstal ve škole v Lupěném a v Nemili vypomáhal učitel v důchodu
František Wind, který byl pověřen správou školy. Ve školním roce 1945/46 vyučovali v Nemili opět
František Wind a Božena Windová-Hanušová. Od tohoto školního roku bylo do škol zavedeno vyučování
ruského jazyka.
Ve školním roce 1946/47 poklesl počet žáků na 27, proto se učilo jen v jedné třídě. Správu školy
převzala od 1. února Božena Hanušová. Od školního roku 1951/52 se vyučovalo opět ve dvou třídách.
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Počet žáků byl 45 z toho 26 chlapců a 19 dívek. Vyučovali Božena Hanušová a Milan Ostrý – kandidát
učitelství, kterého v následujícím školním roce nahradil Ludvík Krauter. Ve školním roce 1953/54 do 19.
ledna vyučovala v obou třídách pouze ředitelka Božena Hanušová. Od 20. ledna nastoupila do Nemile
Božena Jaklová, která se po provdání jmenovala Brolíková. V té době do školy chodilo 49 dětí (26
chlapců a 23 dívek). V tomto školním roce nastoupil do Nemile jako druhý učitel Eduard Hrubý, který
nastoupil koncem října na vojenskou službu a od 3. listopadu ho nahradil Jar. Večerka. Ve školním roce
1955/56 nastoupila do Nemile kandidátka učitelství Helena Daníčková, která 10. října 1957 zemřela na
zápal plic. Na její místo nastoupila učitelka zdejší mateřské školy Danuše Křížová, provdaná Juráňová.
Ve školním roce 1959/60 nastoupil do Nemile Konrád Kryl, který po měsíci odešel a nahradil ho
Jaroslav Pekař. V té době školu navštěvovalo 33 žáků (20 hochů a 13 dívek). V následujícím školním
roce byl učitel Pekař přeložen do Zábřeha a do Nemile nastoupil Jaroslav Chytil, který po roce odešel. Ve
školním roce 1961/62 nastoupil učitel Vladimír Žváček. Od 30. června 1962 odešla do důchodu ředitelka
školy Božena Hanušová. Od následujícího školního roku se spojily školy v Nemili a v Lupěném pod
jednoho ředitele s tím, že v každé obci bude po jedné třídě. Ve volné třídě v Nemili vznikla tělocvična a v
bytě po ředitelce mateřská škola.
Ve školním roce 1962/63 v Nemili učila učitelka Anna Petrášová 1. a 3. ročník. Ostatní ročníky
chodily do Lupěného, kde učil ředitel Theodor Macek. V následujícím školním roce do Nemile přišla
učitelka Věra Recová, která učila 1. a 2. ročník, další rok Anežka Brzobohatá, která během školního roku
nastoupila na mateřskou dovolenou. V té době ji zastoupila Jana Zbořilová, která v Nemili učila do konce
školního roku 1965/66. Od září 1966 přišla do Nemile Jaroslava Suchomelová, která učila 1. a 3. ročník.
V následujícím školním roce nastoupila do Nemile Vlasta Lubičová, která učila 1. a 4. ročník. Od září
1968 do června 1970 v Nemili učila Emerencie Mancušková nejdříve 1., 2. a 4. ročník, potom 1., 3. a 5.
ročník.
Ve školním roce 1970/71 nastoupil do Nemile Milan Plchot, který zde učil až do konce školního
roku 1976/77. První rok s ředitelem Thedorem Mackem, který od 1. 9. 1971 odešel do důchodu, další
roky s ředitelem Františkem Ženčákem, který od září 1977 přešel na ZŠ do Zábřeha a poslední rok sám
jako ředitel školy a to 1. - 3. ročník. Od školního roku 1978/79 všichni žáci z Nemile a z Lupěného
dojížděli do školy do Zábřeha. V Lupěném škola byla uzavřena už od konce školního roku 1976/77. Žáci
se do nemilské školy vrátili až 1. 9. 1993, kdy byla otevřena jedna třída. Ředitelkou školy se stala
Dagmar Stryková. V současné době je ředitelkou školy PaedDr. Pavlína Neuwirthová.
… pokračování v příštím zpravodaji (Škola v Lupěném)
zpracovala Mgr. M. Vepřková (kronikářka obce)

Příměstský tábor pro děti od ČČK
Na přelomu července a srpna se v Nemili – v prostorách kulturního domu uskutečnil příměstský
tábor, který pořádá každoročně Český červený kříž.
Děti si vyzkoušely jízdu na koni, navštívily hřiště i muzeum v
Zábřeze, ale po většinu času dováděly ve vodě na Moravské Sázavě. A
protože léto bylo opravdu parné, hasiči nám zapůjčili nádrže na vodu a
mohli jsme se osvěžit i na hřišti.
Děkuji všem dobrým lidem, kteří nám byli ochotní pomoci s
realizací tábora. Věřím, že dětem se týden plný her a zábavy líbil a už se,
společné s námi, těší na příští léto.
Lenka Barvířová
předsedkyně OVR ČČK Šumperk
Partneři obce:
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