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Informace obecního úřadu
K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ
V Horním Městě u panelových domů č. p. 242 a 243 vzniklo nové sběrné hnízdo. Akce byla financována z projektu
pod názvem: „Separace odpadů Rýmařovsko – I. etapa“ v celkové výši 600 671,-Kč, dotace 85%. V rámci tohoto projektu
byly pořízeny nádoby na odpad (40ks), velkoobjemové kontejnery 20 m3 (2ks) a výstavba zmíněného sběrného hnízda.
Získané kontejnery byly rozvezeny do všech obcí. Akce byla schválena minulým zastupitelstvem.
Nově můžete v naší obci likvidovat jedlé tuky a oleje. K tomuto účelu je určen kontejner umístěný před bránou sběrného
místa. Oleje vhazujte do označeného kontejneru v uzavřených PET láhvích.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD III
Starostka obce podepsala 6. září 2019 Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s. ve výši 32 000 000,- Kč se splácením 15 let.
Měsíční splátky budou ve výši 102 222,- Kč + úroky. Veškeré podklady týkající se projektu „Rekonstrukce stávajících ČOV
v k.ú. Horní Město“ byly zaslány na Státní fond životního prostředí (SFŽP) ke kontrole. S realizací stavby se počítá na jaře
roku 2020.
Mgr. Lenka Holešová, starostka

VÝZVA K ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ SLOUŽÍCÍCH
K BYDLENÍ
Vážení spoluobčané,
Obec Horní Město ve svém území, které je tvořeno obcemi Horní Město, Dobřečov, Skály u Rýmařova, Rešov a Stříbrné
Hory, zabezpečuje v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění pečuje o všestranný rozvoj
svého území a potřeby svých občanů. V souvislosti s tímto posláním bedlivě sleduje ve zvýšené míře i výskyt sociálně
nežádoucích jevů na svém území. Za sociálně nežádoucí jevy se považuje zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé
vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod.
Zastupitelstvo obce Horní Město a další orgány obce pečlivě sledují výskyt těchto nežádoucích jevů na svém území a neustále
je vyhodnocují ve spolupráci s příslušnými orgány státní moci. Při této činnosti získávají poznatky o nákupu nemovitostí
sloužících k bydlení osobami, které v těchto nemovitostech ubytovávají nájemníky za účelem podnikání v oblasti ubytovacích
služeb. Následně se začínají vyskytovat informace o zvýšeném výskytu různých sociálně nežádoucích jevů. Jedná se o zvýšení
drobné obecné kriminality, záškoláctví žáků základních škol, zvýšený výskyt osob pod vlivem návykových látek.
Zvýšený výskyt osob žádajících o sociální dávky i dle zákona číslo 111/2006 Sb., zákona o hmotné nouzi je potom jedním
z dopadů tohoto nákupu nemovitostí sloužících k bydlení.
Obec Horní Město vyzývá všechny vlastníky nemovitostí, aby v rámci své podnikatelské činnosti zabezpečili řádný
výkon svých vlastnických a nájemních práv ve svých nemovitostech. Současně je žádáme, aby využívali svých
vlastnických práv k tomu, aby si nájemci řádně plnili své povinností vyplývajících z nájemních vztahů a příslušných
právních norem týkajících se nájmu.
Současně Vás upozorňujeme, že v případě, že nastane situace, kdy dojde k neúměrnému nárůstu sociálně nežádoucích
jevů na území obce, je obec Horní Město povinna tuto situaci projednat.
Jednou z možností, jak situaci řešit je možnost požádat pověřený obecní úřad v Rýmařově k vydání opatření obecné povahy
v souladu s ustanovením § 33d zákona číslo 111/2006 Sb., zákona o hmotné nouzi, v platném znění z důvodu zvýšeného
výskytu nepříznivých vlivů působících zejména na děti. V těchto oblastech se pak nově přistěhovaným osobám nevyplácí
doplatky na bydlení.
Věříme, že společným úsilím na území obce zabezpečíme omezování sociálně nežádoucích jevů a rušení veřejného pořádku
v souladu se zájmy našich občanů. Obec Horní Město je ochotna v každém případě o případných postupech k naplnění svých
zájmů a zájmů svých občanů tyto situace řešit ve spolupráci s Vámi, a to i ve Vašem zájmu.
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INFORMACE JSDH HORNÍ MĚSTO
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, připravilo informační leták „Bezpečnostní desatero“.
Důvodem, který vedl k vydání tohoto letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce
požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit
na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.

Slovo starostky
REŠOVSKÉ VODOPÁDY
Chtěla bych touto cestou poděkovat Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky, která sleduje stav
dřevěných můstků na Rešovských vodopádech. V roce 2019 realizovali následující akce v celkové výši 165 793,-Kč:
 jarní úklid odpadků - realizace: Spolek dobrovolných strážců jesenické přírody - zaplaceno z Programu péče o krajinu
(8.000,- Kč),
 rekonstrukce schodů a lávky u velkého vodopádu (zničeno pádem stromů) - realizace Jiří Kostrhoun - zaplaceno
z Programu péče o krajinu (77.113,- Kč),
 o prázdninách průběžný úklid odpadků 2x týdně,
 konečná realizace výměny lávky nad vodopády,
 chystá se úklid odpadků, hlavně u ohniště pod Soví skálou.
Prosíme návštěvníky, aby odpadky, které donesou do lesa, opět z lesa odnesli. Zákon o ochraně přírody a lesní zákon zakazují
rozdělávání ohně na území národní přírodní rezervace Rešovské vodopády. Z tohoto důvodu byl odstraněn přístřešek u Soví
skály.

PODĚKOVÁNÍ JSDH HORNÍ MĚSTO
Děkuji také našim hasičům za pokácení a úklid stromů napadených kůrovcem na sportovním areálu za mateřskou školou.
Mgr. Lenka Holešová, starostka
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Ze života spolků, sdružení, organizací
STÁJ KINCL HORNÍ MĚSTO – SKÁLY
Štěpán Filip, na zapůjčeném 17 letém hřebci Cascar, od Josefa Kincla ml., ze Stáje Kincl
ve Skalách, dosáhl vynikajícího úspěchu na mistrovství Evropy dětí v Holandsku, 10. -14. 7. 2019.
Ze 120. startujících, se probojoval mezi 30 nejlepších, a to na 12. místě. Ve finále, které mělo dvě
kola.
Měl vždy 1. chybu, ale i to mu stačilo na celkové 18. místo, nejlepší z pěti reprezentantů ČR.
Družstvo dětí, které také reprezentoval Štěpán Filip na Cascarovi, získalo 7. místo, které je řadí
k nejlepším výsledkům ČR na mistrovstvích Evropy.
Josef Kincl, st.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Důchodci to nevzdávají a jedou dál
Dne 20. srpna 2019 MO Svazu tělesně postižených organizovala zájezd do Kroměříže. Tohoto se zúčastnilo 25 důchodců,
členů i nečlenů MO. Počasí nám přálo a město Kroměříž je nádherné. Příští rok se podíváme zase na jiné krásy naší země.
Poděkování patří paní starostce, která nám velkou měrou pomohla s financováním dopravy.
Další akcí byl „BÍLOVECKÝ SENIORSKÝ VÍCEBOJ“, který organizovalo Krajské koordinační centrum
Moravskoslezského kraje spolku SENIOR, z.s. Tohoto se zúčastnilo celkem 146 soutěžících – z toho z naší MO 15 žen
a 1 muž. Soutěžilo se v těchto disciplínách:
 jízda na koloběžce slalomovou tratí na čas,
 hod kroužky na kužel,
 šipky,
 hod míčem na basketbalový koš,
 běh s tenisovým míčkem na tenisové raketě na čas,
 hod kriketovým míčkem na cíl
 …a pro nás nový neznámý sport BOLLOBAL. Ale i v tomto se některým z nás dařilo. Z naší organizace se umístila
v kategorii žen nad 70 let na 3. místě paní Jaromíra Řepová. Gratulujeme jí.
To je zatím vše co jsme v rámci kultury a sportu v druhé polovině tohoto roku udělali.
Doufáme, že neusneme na vavřínech protože:
KDO SI HRAJE, TEN NEZLOBÍ A NESTÁRNE!

Výbor MO STP
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STOLNÍ TENIS TJ HORNÍ MĚSTO
1. 7. - 6. 7. 2019 se konalo Mistrovství Evropy v Maďarsku (v Budapešti) ve stolním tenise. Tohoto turnaje se zúčastnila naše
hráčka Jarmila Veiglová v kategorii 40-49 let. V soutěži jednotlivců se dvěma vítězstvími a dvěma porážkami umístila
z celkového počtu 133 hráček na pěkném 33. místě. V soutěži čtyřher společně s pražskou spoluhráčkou Marií Brůčkovou
obsadily se třemi vítězstvími a jednou porážkou 17. místo.
K dalším úspěchům TJ Horní Město v letošní sezóně patří:
 3. místo v Okresní soutěži družstev mužů
TOMÁŠ PETREK
 v okrese 2 x přeborník (jednotlivci, čtyřhra), 1 x 2. místo (smíšená čtyřhra),
 v kraji – 1 x 2. místo (čtyřhra), 2 x 3. místo (jednotlivci, smíšená čtyřhra). Celkově se umístil v krajských bodovacích
turnajích na 2. místě.
 Na Mistrovství České republiky ve starších žácích v jednotlivcích se umístil na 36. místě.
LUKÁŠ VEIGL
 v dorostu 2 x přeborník kraje (jednotlivci, smíšená čtyřhra). Na mistrovství české republiky dorostu obsadil 33. místo.
 krajské přebory mužů a žen 1x přeborník ve smíšené čtyřhře,
 3. místo v soutěži jednotlivců.
 Na Mistrovství České republiky mužů (v Teplicích) obsadil 49. místo.
JARMILA VEIGLOVÁ
 3 x okresní přebornice (jednotlivci, čtyřhra, smíšená čtyřhra).
 3 x krajská přebornice (jednotlivci, čtyřhra, smíšená čtyřhra).
 Neoficiální přebornicí České republiky v kategorii 40-49 let.
Oddíl stolního tenisu pro novou sezónu hledá nové hráče všech věkových kategorií.
Za oddíl, Jiří Veigl

PODĚKOVÁNÍ
Tímto děkujeme ZŠ a MŠ Horní Město za organizaci příměstského tábora o letošních letních prázdninách. Program tábora byl
pestrý a zajímavý. Děti unavené, ale spokojené.
Všichni se těšíme zase na příští rok.

Za spokojené rodiče, Zdeňka Havelková a Markéta Vašičková
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY
Naše škola (žáci 4. a 5. ročníku) je zapojena do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“.
Díky zážitkovým aktivitám si žáci vyzkouší, že
hry si založí vlastní firmu s omezeným rozpočtem,
jarmarku.
A co s prvním výdělkem v životě? Za ten
Aktivity projektu nás budou po několik dalších

peníze sice nekoušou, ale člověk to s nimi musí umět. V rámci
vymyslí vlastní výrobek a pak ho prodají na závěrečném
mohou udělat radost buď sobě, nebo potřebným.
měsíců zaměstnávat napříč všemi předměty.

Matematika – cenová rozvaha, kalkulace cen,
porovnání cenových nabídek…., Informatika –
tvorba loga, ceníků…, Český jazyk – popisky produktů,
reklama…, Anglický jazyk – popisky a názvy produktů
v AJ…,Výtvarná výchova, pracovní činnosti – výroba produktů, výroba reklamních předmětů, plakátů…atd.
Naše první výrobky budeme prodávat na Vánočních trzích před Obecním úřadem v Horním Městě ve čtvrtek 28. 11.
2019 a v úterý 17. 12. 2019 před pobočkou České spořitelny v Rýmařově, a to v odpoledních hodinách. Věříme,
že se stanete našimi věrnými zákazníky!
Sledujte, jak se nám daří, o pokrocích naší firmy vás budeme průběžně informovat.
Za firmu „Šikulové“, Mgr. Jana Kulhánková

Zveme Vás na:
Halloween – 31. 10. 2019
Vánoční tvoření – 29. 11. 2019
Informace k připravovaným akcím se získáte prostřednictvím letáků a informačních plakátků (www.zsmshornimesto.cz, FB,
informační vývěska….).

I V HORNÍM MĚSTĚ FUNGUJE RANÁ PÉČE PRO DĚTI S POSTIŽENÍM ZRAKU
Ve chvíli, kdy rodiče po narození dítěte zjistí,
nějaký hendikep, ocitají se rázem ve velmi
nejistotu, obavy, co bude s jejich dítětem,
rozvíjet, jak s ním komunikovat. A právě
rané péče, která je rodinám s dětmi se
Městě.

že není všechno v pořádku a že jejich dítě má
těžké životní situaci. Prožívají obrovskou
jak se bude dál vyvíjet, jak ho oni sami mohou
v tomto náročném období může pomoci služba
zrakovým hendikepem dostupná i v Horním

Jedná se o bezplatnou sociální službu rodinám,
které pečují o dítě s hendikepem ve věku od narození
do sedmi let. Funguje to tak, že poradkyně rané
péče dojíždějí přímo do rodin a s využitím vhodných
metod a postupů pomáhají rozvíjet schopnosti a
dovednosti dítěte, instruují rodiče, jak mohou dítě
stimulovat, podporují také zdravé sourozence dítěte.
Zapůjčí rodině vhodné pomůcky či hračky, poskytnou
sociální poradenství i další potřebné informace, doporučí další odborníky.
Na pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením se specializuje Společnost pro ranou péči, pobočka
Ostrava, která působí v rámci celého Moravskoslezského kraje, tedy i v Horním Městě.
„Po narození dcery se na nás většina lékařů dívala jako na speciální případ, absolvovali jsme nespočet vyšetření. Když k nám
domů přijela poradkyně rané péče, neřešila, co všechno je špatně, ale jak Nikolce a nám pomoct to zvládnout. Hrozně
povzbuzující bylo zjištění, že problémy, kterých jsem se bála, mají dnes i díky technice, zkušenostem a studiím řešení.
Na každou další návštěvu poradkyně rané péče se těšíme. Vždy nám přiveze nové podněty, probereme, co se podařilo
a zabralo. Diskutujeme o aktuálních problémech a o tom, jak je řešit. Je osvobozující mluvit s někým, komu toto téma není
nepříjemné a nedívá se na mě s lítostí a současně s pocitem úlevy, že jeho se to netýká,“ říká jedna z klientských maminek.
Na centrum rané péče se mohou obracet rodiče, jejichž děti mají v oblasti zrakového vnímání vážnější hendikep nebo jejichž
vývoj neprobíhá, jak má. Více informací naleznete na www.ranapece.cz/ostrava/, kontaktní tel.: 774 567 236,
e-mail: ostrava@ranapece.cz. Horní Město podpořilo službu rané péče v letošním roce částkou 15 000 korun.
Mgr. Kristina Mezníková, koordinátorka projektů Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ OKNO, BALKON, ZAHRÁDKU…
V květnu 2019 vyhlásila Obec Horní Město ,,Květinovou soutěž“. Uzávěrka byla 15. září 2019. Soutěž měla za cíl ocenit
práci a snahu občanů o zvelebování svých obydlí a tím i naší obce.
Do soutěže se nakonec přihlásilo šest soutěžících (paní Ludmila Hrabcová, paní Zdeňka Suchá, paní Renata Kouřilová,
paní Stanislava Hrabinová, paní Markéta Vašičková a paní Rena Vágnerová za panelový dům č. p. 238 v Horním
Městě). Jako nejkrásnější byla komisí vybrána zahrádka paní Renáty Kouřilové (Šubrtovi). Paní Kouřilová bude spolu
s ostatními soutěžícími oceněna v nejbližších dnech na obecním úřadě. Nová výsadba se obyvatelům domu č. 238 moc
povedla, budeme rádi, když budou vzorem i pro další. Obec ráda pomůže - např. zapůjčením nářadí, odvozem drnu
atd.
Obec se také snaží o stávající zeleň pečovat a
novou dle možností vysazovat. Letos jsme
vysadili s Vaší pomocí 153 ks růží v Horním
Městě,
s panem
Koudelou
upravili
pomník1.sv. války v Dobřečově, pracovnice obce
doplnily proschlou výsadbu za kulturním
domem.
Minulý týden jsme se sešli i přes nepříznivé počasí k
sázení narcisů, tulipánů, puškinií a okrasných
česneků. Do země přišlo kolem 1000 ks cibulí ve všech obcích, na různých místech. Pokvetou příští rok zjara. Paní starostka
děkovala za každou pomocnou ruku již na jaře, budu se opakovat - také děkuji všem, které ani špatné počasí neodradilo
a za teplý čaj přišli pomoci.
Dále v příštích dnech dojde k výsadbě 10 ks okrasných hlohů, aleje 10 ks třešní - sakur, břečťanu u zbytku zdi ze zbourané
staré márnice na hřbitově ve Skalách. Tento postup zakrytí byl konzultován s památkáři. Jelikož navazující kamenná zeď je
kulturní památka. U školy obnovíme společně s dětmi záhonky s okrasnými růžemi, které budou lemovat chodník u vstupu
do školy. Plánujeme revitalizaci výsadeb v parcích, na hřbitově ve Skalách a u školní jídelny. Postupovat budeme po částech
dle finančních možností obce nebo vyhlášených dotačních titulů. Našim záměrem je vysázet obecní ovocný sad nebo alej
ovocných stromů. Hledáme vhodné místo a budeme rádi za Vaše tipy.
Ing. Zdeňka Havelková

Společenská rubrika
NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme všem našim občanům, kteří v měsíci září - prosinci 2019 slavili nebo oslaví své narozeniny a životní
jubilea.
Paní Věra Bulíčková, pan František Šiška, paní Jana Pepriková, paní Zdenka Krajcarová, paní Jiřina Holešová,
paní Věra Bergerová, pan Rudolf Schmid, paní Marcela Schrammová, paní Marie Vašičková.

Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období slavíte své narozeniny a významná životní jubilea, přejeme
při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

DO NAŠÍ OBCE VÍTÁME
Do naší obce jsme v období červenec – říjen bohužel žádné miminko nepřivítali.

ROZLOUČILI JSME SE
Pan Pavel Daněk, paní Josefa Kůdelová, pan Ludvík Trpík, pan Josef Habermann, paní Berta Fabriková.
Pokud jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
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Místní akce

Připravujeme
PROSINEC
Čertovský rej s Mikulášskou nadílkou – 6. 12. 2019
Vitrínu pro vyvěšení smutečních a vzpomínkových oznámení, která bude v nejbližších týdnech umístěna na Kulturním
domě v Horním Městě.
Obec Horní Město připravuje spuštění nových webových stránek obce (dle požadavku zákona o poskytování informací).

Hornoměstský telegraf vychází dne 30. 10. 2019. Příspěvky do dalšího čísla přijímáme do 10. 1. 2020.

