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Informace obecního úřadu
TOPENÍ (OCHRANA OVZDUŠÍ), KOTLÍKOVÉ DOTACE
Chodíte za mnou a ptáte se, jestli můžu udělat něco s těmi spoluobčany, z jejichž komínů se při zatápění, ale i po zatopení
nepřiměřeně kouří a kouř se rozprostírá přes půlku vesnice. Nelíbí se Vám, že bydlíme na horách a sami si tady „zamořujeme“
ovzduší nešetrným topením. Já Vám mohu nabídnout následující možnosti a doporučení:
1) Velice mne potěšila nabídka z řad našich občanů. Jeden z nás se nabídl, že pokud projevíte zájem o seřízení kotle (správně
neseřízený kotel může způsobovat onen nežádoucí kouř), můžete se na něj obrátit a rád Vám bezúplatně pomůže kotel správně
seřídit. Obracíme se zde převážně na starší spoluobčany, kteří si sami nevědí rady a potřebují pomoc. V případě zájmu
se obracejte na obecní úřad. U zatápění je dle vyhlášky č. 415/2012 tolerance kouře nejdéle 30 minut.
2) Doporučení a prosba – prosím nebuďte lhostejní a přeberte zodpovědnost za to, čím zatápíte a topíte. Třiďte odpad
a nepoužívejte odpadky k účelu zatápění. S tím nám/ostatním spoluobčanům můžete pomoci jen Vy sami.
3) Kotlíkové dotace – Moravskoslezský kraj nabízí kotlíkové dotace – 3. výzva (Krajské kotlíkové kontakty:
https://lokalni-topeniste.msk.cz/).
Předmětem podpory je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3,4 nebo 5 dle
ČSN EN 303-5 za:
a. Kotel na biomasu – automatický, s ručním přikládáním
b. Plynový kondenzační kotel
c. Tepelné čerpadlo
Nepodporované budou kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle na uhlí/biomasu.
Vyhlášení dotačního programu se plánuje na DUBEN 2019.
Příjem žádostí se plánuje na KVĚTEN 2019.
Příspěvek kraje bude 7 500,- Kč.
Pomoc při vyřizování dotace bude i pro občany Horního Města zajišťovat MAS Rýmařovsko (554 254 308/309).
V průběhu nadcházejících dvou měsíců proběhne v Rýmařově školení pro obyvatele z Rýmařovska. Jakmile budeme
znát aktuální informace o termínech konání, budou zveřejněny na stránkách MAS Rýmařovsko a na našich stránkách.

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ PLATNÁ OD 3. 3. 2019
Změny na lince 922:
* Spoj 17 je nově veden z Rýmařova, aut. st. v 13:35, jedná se o uspíšení z Rýmařova, aut. st. o 20 minut.
* Spoj 15 je nově veden z Rýmařova, žel. st. v 13:50 a z Rýmařova, aut. st. pojede v 13:55 - zde se z Rýmařova, aut. st. nejedná
o žádné zpoždění.
* Spoj 18 je veden o 5 minut později v celé délce své trasy.
Navíc je na lince 882 u spoje č. 3 přidáno vyčkávání na spoj 15 linky 922 v délce 5 minut.
Těmito zásahy by mělo být vyhověno všem cestujícím a nikdo by neměl být poškozen. Spoj 17 je veden o pět minut později
než současný spoj 15, tudíž je to i v tomto směru ošetřeno.
Informace o změnách v průběhu platnosti jízdních řádů se provádí výhradně elektronickou formou, tedy zveřejněním
konkrétních změn na internetových stránkách www.kodis.cz/.
Další změna, která vznikla na požadavky občanů v Horním Městě, bude realizována v červnu 2019. Plánujeme změnu jízdního
řádu ve směru Rýmařov – Ruda. Konkrétně se jedná o spoj, který jede z Rýmařova v 8:30. Na žádost občanů chci požádat
o změnu a to tak, že by autobus z Rýmařova odjížděl v 9:00.
Z reakcí mnohých občanů je patrné, že stávající spoje autobusových linek jsou často nevhodně časově naplánované. Některé
důležité spoje do páteřních měst chybí zcela.
Prosíme o Vaše připomínky, které postoupíme hromadně na Moravskoslezský kraj, který je přístupný změnám. Máte
dvě možnosti, jak svoji připomínku nebo podnět oznámit.
1. Na Obecním úřadu v Horním Městě.
2. V kanceláři MAS Rýmařovsko (nám. Míru 2, Rýmařov), Ing. Ivaně Lukešové, manažerce pro rozvoj regionu.
Věříme, že hromadně zpracované připomínky za celý region budou mít větší váhu, než požadavky jednotlivců.
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Platné jízdní řády od 3. 3. 2019, včetně změn na linkách 922 a 882 (Horní Město – Rešov, Horní Město – Dobřečov),
budou zveřejněny v plném rozsahu na informačních vývěskách ve všech obcích.
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LYŽAŘSKO BĚŽECKÉ TRATĚ
Obec Horní Město upravuje s finanční podporou Moravskoslezského kraje 38 km dlouhé tratě propojující 6 různých tras
v okolí, které navazují dále na lyžařské běžecké tratě ve Staré Vsi a Rýmařova. Tratě nám udržuje obecním skútrem pan
Vlastislav Vašička a rolbou pan Jaroslav Palys. Touto cestou bychom rádi poděkovali za vzorně udržované tratě.
V letošním roce nám počasí pro běžecké lyžování obzvlášť přeje a jsme rádi, že tyto tratě využívá čím dál víc lyžařů.
Informace o udržování LBT naleznete na stránkách Obce Horní Město /www.hornimesto.cz/ v MENU – Turistika – lyžařské
běžecké tratě nebo přímo na portálu : https://severnimorava.travel/musite-videt/jesenicka-magistrala/homepage

K PLATBÁM
Platba odpadů a nájmů pozemků je možná do konce března 2019.
Poplatky za psa se hradí do konce ledna 2019. Prosím ty, kteří ještě poplatek neuhradili, aby tak učinili.

Zásady pro vydávání Hornoměstského telegrafu
1. Tematické zaměření a obsah zpravodaje
Obecní občasník obce Horní Město „Hornoměstský telegraf“ (dále jen telegraf) je informační tiskovinou vydávanou
Školskou a kulturní komisí obce Horní Město (dále jen vydavatel).
Telegraf slouží:
- K širší a podrobnější informovanosti občanů obcí Horní Město, Skály, Stříbrné Hory, Dobřečov a Rešov o záležitostech
týkajících se společenského, hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění v obci i v regionu Rýmařovska.
- K důležitým sdělením obecního úřadu v oblasti samosprávné i přenesené působnosti.
Pro naplnění účelu jsou v telegrafu publikovány zejména:
- Informace z obecního úřadu (informace z výborů, z komisí, informace o poplatcích, sociálních službách, pozvánky
na jednání apod.).
- Aktuální témata týkající se obce a jejího okolí (včetně příspěvků občanů, spolků, sdružení, organizací).
- Informace ze společenského, kulturního, sportovního, školního a spolkového dění v obci, z jejího okolí či její historie
atd.
Příspěvky jsou v telegrafu zveřejňovány formou:
a) pravidelných rubrik,
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b) samostatných článků, sdělení a fotografií (dále jen „příspěvky“)
Příspěvky uveřejněné v telegrafu nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.
Obsahová struktura:
Pravidelné rubriky
Z obsahu
Informace obecního úřadu
Společenská rubrika
- významné životní jubileum oslavili
- vítáme
- rozloučili jsme se
Místní akce
- kultura
- sport
- jiné
- připravujeme
Nepravidelné rubriky
Slovo starostky
Z našeho regionu
Ze života spolků, sdružení, organizací
Z historie
Životní prostředí
Fotoreportáž
K pobavení
2. Pravidla vydávání telegrafu:
Telegraf je vydáván dle potřeby, zpravidla 1 x za 3 měsíce.
Jednotlivá vydání telegrafu sestavuje a koriguje Školská a kulturní komise obce Horní Město, zajišťuje vydávání telegrafu
(schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu telegrafu, shromažďuje a schvaluje příspěvky k uveřejnění, projednává
stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy telegrafu, stanovuje termíny vydávání telegrafu).
Telegraf vychází v tištěné i elektronické podobě na internetových stránkách obce.
Distribuci telegrafu zajišťuje Obecní úřad Horní Město.
Telegraf je distribuován bezplatně.
3. Pravidla publikování příspěvků:
Do telegrafu může přispívat každý občan (sdružení, spolek, organizace), na zveřejnění příspěvku autora neexistuje právní
nárok. Za obsah příspěvků a pravdivost informací v nich obsažených a předaných ke zveřejnění odpovídá jejich autor.
Příspěvky se uveřejňují s uvedením plného jména a příjmení autora (názvu sdružení, spolku, organizace).
Příspěvky k uveřejnění je možno dodávat pouze elektronickou cestou na e-mail kulturní a školské komise
kkomise@email.cz.
Kontakty se uvádějí v každém vydání telegrafu a na webových stránkách obce.
Maximální velikost textů v souboru MS Word je 40 řádků při velikosti písma 12, font ARIEL nebo TimesNewRoman. Plakáty,
obrázky a fota se přijímají jako samostatný soubor ve formátu PDF, JPG, nikoli vložené do dokumentu.
Telegraf je nezávislý na všech politických, spolkových a jiných organizacích obce. Má zcela informativní charakter. Proto se
uveřejňují pouze informace nestranné (zpravodajské, bez uvedení osobních názorů autorů). Vydavatel je oprávněn příspěvky
odmítnout.
Důvody odmítnutí uveřejnění došlého příspěvku:
- Příspěvek nemá informativní charakter, není nestranný.
- Příspěvek je prokazatelně nepravdivý, obsahuje vulgarismy apod.
- Příspěvek je urážející, směřuje jako výlev zášti vůči určité osobě.
- Příspěvek je politického charakteru (volební programy, politické komentáře).
- Příspěvek je nepřiměřeně dlouhý nebo obsahuje příliš mnoho hrubek.
- Jedná se o reklamu.
- Téma je irelevantní (např. nesouvisí s obcí nebo je příliš marginální).
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- Jedná se o příspěvek diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku,
zdravotního postižení, náboženství či víry.
- Příspěvek je zcela nesrozumitelný (odborný jazyk, nejasnost tématu apod.).
- Příspěvek poslal anonym.
O uveřejnění nevyžádaného dopisovatelského příspěvku v daném čísle rozhodne vydavatel, a to s ohledem na stanovená
pravidla a podle aktuálnosti příspěvku.
O důvodech možného neuveřejnění příspěvku (porušení limitu délky příspěvku, povinnost uvést autorství, neinformativní
charakter, politický charakter atd.) bude autor informován.
Příspěvky, které nebudou z kapacitních důvodů uveřejněny, mohou být v případě zachování aktuálnosti přesunuty
do následujícího čísla.
Předáním příspěvku k uveřejnění vyjadřuje autor svůj souhlas se zásadami vydávání telegrafu.
4. Závěrečná ustanovení
Tyto zásady byly schváleny členy Školské a kulturní komise obce Horní Město dne 30. 1. 2019 a nabývají účinnosti
dne 31. 1. 2019.
Mgr. Jana Kulhánková, předseda komise, Radek Šašinka, člen komise, Miroslava Lopatová, člen komise,
Mgr. Dagmar Kinclová, člen komise, Brigita Gajdošíková, člen komise

Společenská rubrika
NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu až květnu 2019 slaví své narozeniny a životní jubilea:
Paní Františka Tesařová, paní Marie Veisliková, paní Jana Svozílková, pan Josef Fof, paní Danuše Jenčková,
paní Anna Strapková, pan Miroslav Fréhar, pan Jan Jandel, paní Věra Navrátilová.
Paní Berta Fabriková, která je naší nejstarší občankou v naší obci.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná životní jubilea, přejeme
při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

DO NAŠÍ OBCE VÍTÁME
Markétku Lúčanovou, Valentýnku Wagnerovou, Štěpánka Vágnera a Filípka Šašinku.
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Místní akce
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Ze života naší školy
V pondělí 11. 2. 2018 jsme společně s obcí podali projekt „Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Horní Město“, v rámci
něhož budou v naší škole vybudovány dvě odborné učebny. Přírodovědná učebna (bude sloužit i pro výuku pracovních
činností a Badatelský klub naší školy) a jazyková učebna (bude sloužit pro výuku cizích jazyků, informatiky, pro jazykové
kurzy apod.).

Připravujeme
BŘEZEN
Literární kavárna pro starší a pokročilé – termín bude upřesněn

DUBEN
Noc s Andersenem – termín bude upřesněn
Pálení čarodějnic – 30. 4. 2019

KVĚTEN
Beseda „Titanic“ – 3. 5. 2019
Beseda „První pomoc v praxi“ – termín bude upřesněn
Motokros na Josefce – termín bude upřesněn

Hornoměstský telegraf vychází dne 14. 2. 2019. Příspěvky do dalšího čísla přijímáme do 10. 4. 2019.

