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Informace obecního úřadu
ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2020
Prosíme všechny občany, aby chodily hradit poplatky výhradně v úřední dny (pondělí a středa).
Dle OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů:
POPLATEK ZA ODPADY
a) osoba přihlášená v obci: 700,-Kč/rok
b) rekreační objekt: 700,-Kč/rok
Poplatky za odpady musí být uhrazeny do konce měsíce března převodem na účet č.1856949349/0800, variabilní
symbol: 1337 nebo v hotovosti v pokladně obce Horní Město.
Dle OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů:
POPLATEK ZA PSA
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) v bytových domech a jiných objektech mimo rodinné domky:
1. za prvního psa:
500,-Kč
2. za druhého a každého dalšího psa
750,-Kč
b) v rodinných domech:
1. za prvního psa:
300,-Kč
2. za druhého a každého dalšího psa
450,-Kč
c) sazba za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
1. za prvního psa
50,-Kč
2. za druhého a každého dalšího psa
300,-Kč
Osvobození a úlevy: viz. OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů čl. 6.
Poplatky za psa musí být uhrazeny do konce měsíce března převodem na účet č.1856949349/0800,variabilní symbol:
1341 nebo v hotovosti v pokladně obce Horní Město.
Mgr. Lenka Holešová, starostka

Slovo starostky
Vážení občané, máme za sebou jeden společný rok a níže uvádím činnosti, které proběhly v minulém roce 2019,
a krátce Vás seznámím s plány na rok 2020.

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2019:
Výmalby chodeb obecních domů, částečná oprava kanálů a dešťové kanalizace, úpravy hřbitovů, demolice márnice, oprava
střechy na autobusové zastávce v Rešově, oprava vpusti u rybníka v Rešově, částečná úprava příjezdových komunikací
v Dobřečově, nové vrata a brány v areálu technických služeb, výměna kotle na pevná paliva čp. 4 v H.M., položení panelů
a výstavba přístřešku pro obecní techniku v areálu sběrného místa, nové sběrné hnízdo u paneláků čp.242, oprava části střechy
na kulturním domě, nové únikové schodiště u kulturního domu, oprava replik a nátěry dřevěného majetku, opravy dětských
prvků a nátěry na sportovním areále, výsadba zeleně a stromů, kácení poškozených stromů, kompletní rekonstrukce dvou bytů
na čp. 198, monitorovací a zabezpečovací práce v podzemí, umístění dvou dopravních zrcadel v H.M., nové webové stránky,
koupě starší rolby na úpravu lyžařskoběžeckých tratí, výroba betlému a další práce související s chodem obce.
Projekt sociálních bytů v objektu čp. 24 ve Skalách u Rýmařova byl na náš podnět zastaven.

PLÁNY NA ROK 2020:
Výstavba nové čističky odpadních vod (ČOV), monitorovací a zabezpečovací práce v podzemí, Hornický spolek se chystá
otevřít hornické muzeum v místnosti bývalé pivnice, připravujeme projektové dokumentace k posílení vrtu v Dobřečově
a ve Stříbrných Horách, vybudování odborných učeben a sociálního zázemí v budově základní školy, budeme žádat o dotace
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k projektu Výměna zdroje tepla v Mateřské škole, dále nás čeká oprava komínu na zdravotním středisku, oprava pískoviště
na sportovním areále a oprava dětských herních prvků, budeme pokračovat v opravě kanálů, výsadbě zeleně a v další práci
související s plynulým chodem obce.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD IV
Veškeré podklady týkající se projektu „Rekonstrukce stávajících ČOV v k.ú. Horní Město“ byly zaslány na Státní fond
životního prostředí (SFŽP) ke kontrole. Prozatím bez zpětné vazby. Na vyžádání (SFŽP) průběžně doplňujeme podklady
potřebné pro kontrolu. S realizací stavby se stále počítá na jaře roku 2020.

BUFET V OBJEKTU SPORTOVNÍCH ŠATEN
Zastupitelstvo obce bude na únorovém zasedání jednat o možnosti vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor bufetu
v objektu sportovních šaten za účelem provozování sezónního bufetu. Případní zájemci získají bližší informace buď
na veřejném zasedání, nebo na obecním úřadě po veřejném zasedání.
Mgr. Lenka Holešová, starostka

Ze života spolků, sdružení, organizací
PAVEL PODEŠVA ZE SKAL - MOJE CESTA NA HAVAII
Podařilo se mně vyhrát Mistrovství Evropy, tím jsem se kvalifikoval na Mistrovství světa - na Hawaii, sen každého xterráka.
Rodinou a přáteli jsem byl přesvědčen, abych se tohoto závodu zúčastnil. Tomuto sportu se totiž věnuji víc než třicet let, takže
by to mohla být taková malá tečka za mým sportováním.
Spojil jsem se s partou Čechů, kterým se podařila kvalifikace, podal jsem přihlášku, zaplatil nemalé startovné, letenky
a ubytování. 18. října nás z Prahy odlétalo čtrnáct závodníků a nějaký doprovod. Praha - New York - Los Angeles - Kapalua
na ostrov Maui. Čtrnáct hodin letu plus transfer na letištích - cesta celkem trvala 2 dny.
Ostrov Maui je druhý největší z Hawaiského souostroví.

Na samotný závod jsem jel s největšími ambicemi, ale bohužel - plavání v moři nic moc, vlny skoro dva metry, ale nějak jsem
to přežil. Na kole jsem si docela věřil, bohužel jsem se hned na pátém kilometru přimotal do hromadného pádu a úplně si
zničil přední brzdu na mém MTB. Zbytek - asi 25 kilometrů v horském terénu jsem jel tak, abych aspoň dojel. Ztratil jsem víc
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jak půl hodiny! Desetikilometrový běh jsem si dokonale užil a na soupeře před sebou stáhl 16 minut. Bohužel to nestačilo
a tak jsem skončil na druhém místě.
Česká výprava byla jednou z nejúspěšnějších - třikrát první, jednou druhé místo a dvě třetí.
Jsem šťastný, že jsem se mohl tohoto klání zúčastnit a to díky všem sponzorům, kteří přispěli finančně, mezi ně patří i naše
Obec. Ještě jednou - mnohokrát děkuji!
P.S....co to vlastně Xterra je: ... je to mladší sestra Ironmenna, nezávodí se ale na silnici, nýbrž na horských kolech v terénu
a i běh je v horském prostředí.

Pavel Podešva

Vážený pane Podešvo,
já vám za nás všechny moc gratuluji k báječnému výsledku a přeji pevné zdraví, plno elánu, další úspěchy na Vaší závodní
cestě a mnoho radosti ze závodění.
Mgr. Lenka Holešová, starostka

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ OKNO, BALKON, ZAHRÁDKU…
Obec Horní Město vyhlásila v dubnu 2019 květinovou soutěž o nejhezčí okno, balkón, zahrádku a předzahrádku. V říjnovém
telegrafu byly zveřejněny všechny zúčastněné ženy a vítězka soutěže. Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 je pozvala starostka obce
Mgr. Lenka Holešová a zastupitelka obce Ing. Zdeňka Havelková na obecní úřad, kde jim společně předaly věcné ceny
(hnojivo na rostliny a keramiku od dětí ZŠ). Nápad vyhlásit tuto soutěž, vzešel od zastupitelky obce Ing. Zdeňky Havelkové
z Dobřečova, která velice ráda spolupracuje s obcí na úpravě prostranství a výsadbě zeleně. I tento rok plánujeme vyhlášení
soutěže a těšíme se na vaše fotografie.

Foto a text Miroslava Lopatová, kronikářka obce Horní Město
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TRADIČNÍ KULTURNÍ AKCE V HORNÍM MĚSTĚ POŘÁDANÉ V MĚSÍCÍCH LISTOPAD
A PROSINEC 2019
Halloween
Ve čtvrtek 31. 10. 2019, v jídelně u mateřské školy, opět společně oslavili Halloween děti i dospělí. Všichni si donesli z domu
dýní a vyrobili své dýňové strašidlo. Některé děti přišly oblečeny v Halloween kostýmech. Paní učitelky v dýňových
kostýmech měly pro děti připravené tvoření pavoučků a nechyběl ani Halloween taneček. Paní kuchařky upekly sladké
občerstvení. Po setmění se vydali všichni na strašidelnou stezku odvahy, která byla připravena za mateřskou školou. Stezkou
prošly opravdu jen statečné děti, některé se totiž se strachem vrátily zpět. Ale většina stezku hrdinně a z radosti zdolala
i vícekrát. Halloween odpoledne bylo opravdu vydařené. Paní učitelky měly vše pěkně připravené. Zaslouží si pochvalu
všichni, kteří se zapojili a užili si společně tento den. Nálada mezi všemi byla výborná. A už se těšíme, jaký bude další
Halloween.

S čerty nejsou žerty, aneb (ne)tradiční mikulášská nadílka
(Ne)tradiční mikulášskou nadílku pořádala ZŠ a MŠ Horní Město v pátek 6. prosince 2019 v Kulturním domě v Horním
Městě, s názvem „S čerty nejsou žerty.“ Paní učitelky sehrály divadelní představení Čert a Káča. Pro děti byla připravena
spousta soutěží a tance s čerticemi. Nechybělo ani občerstvení a dobré pití, každého obsloužily veselé čertice. Děti se
podepsaly na čertův úpis, kde slibovaly, že budou
hodné, že se budou dobře učit a poslouchat
rodiče. Děti společně s čerticemi vyrobily
ozdobičky, nazdobily stromeček
a zazpívaly koledy. Na závěr večera
přišel Mikuláš s anděly. Mikuláš
předal dětem nadílku a andělé
každého potřeli třpytkami
pro
štěstí.
Děti
odcházely
spokojené domů a už se jen
těšily na příchod Ježíška.

6

HORNOMĚSTKÝ TELEGRAF, ČÍSLO 1, ÚNOR 2020, vydává Školská a kulturní komise obce Horní Město, email: kkomise@email.cz

Rozsvícení vánočního stromu a odhalení Betlému
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a odhalení Betlému v životní velikosti se konalo ve čtvrtek 28. 11. 2019
od 17 hod. v parku u Obecního úřadu v Horním Městě. Zpříjemnit vánoční atmosféru nám přijel chrámový sbor Bernardini
z Břidličné. Společně s dětmi naší mateřské a základní školy uspořádali koncert vánočních písní. Po koncertě byl rozsvícený
vánoční stromeček a Betlém. Betlém vytvořila skupinka nadšenců na farmě v Dobřečově. Vzhledem k tomu, že to bylo jejich
„poprvé“, začali s výrobou pro jistotu už v červnu. Protože byli se svým výsledkem spokojeni, můžeme se těšit na další
postavičky, které budou Betlém postupně rozšiřovat. Starostka obce Mgr. Lenka Holešová předala u stromečku dětem adventní
kalendáře. S místostarostou Františkem Suchým si každý mohl odlít olovo a podle obrazce co mu ukázal, se mohl něco
z věštby dozvědět. Nejčastěji ve svých odlitcích lidé viděli anděla.
Děti ze základní školy prodávaly na malém vánočním trhu své výrobky, vánoční punč a zákusek. S přípravou dětem pomáhali
učitelé, rodiče a kuchařky ze školní jídelny. Ve zbrojnici hasičů zajistila starostka obce pro občany malé občerstvení na zahřátí,
čaj s rumem, svařené víno a medovinu. Členové SDH Martin Hrabina, Jaroslav Trochta a Vlastislav Vašička pomohli
s přípravou a obsluhou.
Starostka a místostarosta se přesunuli s pěveckým sborem Bernardini do Skal k restauraci Na Špici, kde se konal
od 18:15 hod. vánoční koncert a rozsvícení skalského vánočního stromečku. Zde se podával čaj s rumem. Ve Skalách
se o organizaci akce postarala členka kulturní komise, Mgr. Dagmar Kinclová ve spolupráci s Marii Podešvovou. Z vlastní
iniciativy se přidaly paní Eva Bernaťáková a paní Marie Vašičková. Udělaly jednohubky, napekly buchty, což bylo
pro „skaláky“ velmi milým překvapením. Akce byla vydařená a pořadatelé Obec Horní Město a ZŠ a MŠ Horní Město byli
potěšeni velkou účasti občanů, jak v Horním Městě, tak i ve Skalách. Za obec Horní Město děkuji všem, kteří pomohli
s přípravou a organizací a také občanům, kteří zpříjemnili předvánoční atmosféru svou účasti. Zakládáme nové tradice
a společně s vámi se těšíme na další ročníky.

Foto a text Miroslava Lopatová, kronikářka obce Horní Město
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE POŘÁDÁNY PRO VEŘEJNOST, KTERÉ SE KONALY
V ROCE 2019
Během roku 2019 se událo několik kulturních a sportovních akcí. Chtěla bych touto formou poděkovat za obec Horní
Město, všem spolkům, ZŠ a MŠ a dobrovolníkům, kteří se aktivně zapojují do těchto akcí. A které to byly?
Motoskijöring – uličky pořadatel HoMe Motoklub Horní Město - 12. ledna 2019.
Závody v bobování – pořadatel ZŠ a MŠ Horní Město - 16. ledna 2019.
Maškarní ples pro dospělé – pořadatel SDH Horní Město - 22. února 2019.
MDŽ - pořadatel STP Horní Město a Obec Horní Město - 2. března 2019.
Dětský maškarní ples – pořadatel SDH Horní Město - 16. března 2019.
Literární kavárna pro pokročilé - pořadatel Obec Horní Město, ZŠ a MŠ Horní Město - 27. března 2019.
Vítání občánků – pořadatel Obec Horní Město - 6. dubna 2019.
Čarodějnický rej - pořadatel ZŠ a MŠ Horní Město - 30. dubna 2019.
Soutěž O nejhezčí okno, balkón, zahrádku a předzahrádku pořadatel Obec Horní Město - 1. května – 15. září 2019.
Přednáška o Titaniku - pořadatel Obec Horní Město - 3. května 2019.
Motokros – pořadatel HoMe Motoklub Horní Město - 4. května 2019.
První pomoc v praxi – pořadatel SDH Horní Město - 30. května 2019.
MDD – pořadatel ZŠ a MŠ Horní Město - 1. června 2019.
Poznávejme krásy našeho okolí 1. ročník pořadatel Obec Horní Město - 29. června 2019.
Na Skok do Skal – pořadatel Stáj Kincl Skály - 5. července 2019.
Hornické dny a Hornoměstské hody – pořadatel Obec Horní Město 19. – 21. července 2019.
Rozloučení s prázdninami – pořadatel SDH Horní Město - 31. srpna 2019.
Motokros – pořadatel HoMe motoklub Horní Město - 7. září 2019.
Drakiáda – pořadatel ZŠ a MŠ Horní Město - 25. září 2019.
Přednáška o Marii Terezii – pořadatel Obec Horní Město - 25. října 2019.
Halloween – pořadatel ZŠ a MŠ Horní Město - 31. října 2019.
Rozsvícení vánočního stromu a Betlému - pořadatel Obec Horní Město, ZŠ a MŠ Horní Město - 28. listopadu 2019.
Pletení vánočních věnečků – pořadatel ZŠ a MŠ Horní Město - 29. listopadu 2019.
Mikuláš – pořadatel ZŠ a MŠ Horní Město - 6. prosince 2019.
Stolní tenis - pořadatel TJ Horní Město - během roku 2019 odehráno několik zápasů.
Oddíl kopané – pořadatel TJ Baník Horní Město, z.s. - během roku 2019 odehráno několik zápasů.
V pondělí 27. 1. 2020 se sešli zástupci spolků, členové kulturní komise a starostka obce Horní Město Mgr. Lenka Holešová
společně vypracovali plán akcí pro rok 2020. Co nás tedy čeká?
Plán akcí na rok 2020
Leden
Zimní olympiáda – (pořadatel ZŠ a MŠ).
Únor
Deskové hry - sál kulturního domu - 13. února (pořadatel ZŠ a MŠ).
Maškarní ples pro dospělé v kulturním domě - 21. února (pořadatel SDH).
Dětský maškarní ples - sál kulturního domu - 29. února (pořadatel SDH).
Březen
MDŽ - sál kulturního domu - 14. března (pořadatel STP a Obec H.M.).
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Literární kavárna v budově ZŠ - termín bude upřesněn (pořadatel ZŠ a MŠ a Obec H.M.).
Duben
Divadelní představení divadla Rýmařov „Udělej mi dítě“ - sál kulturního domu - 24. dubna (pořadatel Obec H.M.).
Čarodějnický rej - sportovní areál - 30. dubna (pořadatel ZŠ a MŠ).
Ukliďme si naše obce - termín bude upřesněn.
Květen
Soutěže „O nejpěknější okno, balkón, zahrádku“ - květen – září.
Den matek/akademie - sál kulturního domu - termín bude upřesněn (pořadatel ZŠ a MŠ).
MDD - sportovní areál - 30. května (pořadatel ZŠ a MŠ),
fotbalové utkání rodiče : děti (TJ Baník).
Motokros - 9. května nebo 16. května (pořadatel HoMe Motoklub AČR).
Červen
Poznávejme krásy našeho okolí 2. ročník - 27. června (pořadatel Obec H.M.).
Vítání prázdnin - sportovní areál 25. června (pořadatel ZŠ a MŠ).
Červenec
Letní tábor - termín bude upřesněn (pořadatel ZŠ a MŠ).
Letní pobyt u koní - termín bude upřesněn (pořadatel Stáj Kincl).
Na Skok do Skal - 4. července (pořadatel Stáj Kincl).
Hornické dny - 17. – 19. července (pořadatel Obec H.M.),
fotbalový turnaj (TJ Baník).
Motokros - 25. července nebo 1. srpna (pořadatel HoMe motoklub AČR).
Srpen
Rozloučení s prázdninami - park u obecního úřadu 29. srpna (pořadatel SDH).
Září
Motokros - 19. září nebo 26. září (pořadatel HoMe Motoklub AČR).
Drakiáda - MŠ/sportovní areál - termín bude upřesněn (pořadatel ZŠ a MŠ).
50 let od ukončení těžby v Horním Městě - u štoly Petrův okruh termín bude upřesněn (pořadatel Hornický spolek a Obec
H.M.)
Říjen
Halloween - jídelna v MŠ - termín bude upřesněn (pořadatel ZŠ a MŠ).
Listopad
Rozsvícení vánočního stromu a odhalení betlému - park u obecního úřadu a ve Skalách Na Špici - termín bude upřesněn
(pořadatel ZŠ a MŠ a Obec H.M.).
Prosinec
Mikuláš - sál kulturního domu - termín bude upřesněn (pořadatel ZŠ a MŠ).
Fotbalová utkání – duben až červen, srpen až září – dle rozpisu zápasů v sezóně (pořadatel TJ Baník).
Stolní tenis – sál kulturního domu. Okresní přebor ve stolním tenise družstev leden – březen a říjen – prosinec.
Prosinec okresní přebory mužů a žen (pořadatel TJ Horní Město).
STP Horní Město - červen nebo červenec – zájezd do Loštic.
Naše „SOKOLKY“ mají zajištěnou každý čtvrtek v měsíci kuželnu v Rýmařově. V tomto roce chtějí navštívit muzea
v Bruntále, Šternberku. Výlet do Karlové Studánky. Výšlap na Praděd a Křížovou cestu v Rudě.
Text Miroslava Lopatová, kronikářka obce Horní Město
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K pobavení
…ŘEKLY NAŠE DĚTI…
„Paní učitelko, mám úplně mokré ponožky a nemám náhradní. Dneska půjdu na oběd jenom v kůži.“
„Řekl jsem jí to přímo na oči!“
„Víš, proč chodím do školky pozdě? Protože dlouho spím!“
„My máme doma bazén. Můžeš přijít, koupat se a spát u nás 100x. U nás spí tety i paní učitelky!“
„Maminka je syn mého taťky.“
„Želva je vodotěsná, jako že je ve vodě!“
„Hej, nemluvte, přeskočí vám a bude zle!“
„Tady to klouže jak hokej.“
„Ale ty si drahoušek…“
Rozhovor dvou chlapců:
První:„Když si zlomíš kost, dají ti tam novou, uměleckou.“A druhý na to: Umělecké může být jen dílo!“

Společenská rubrika
NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme všem našim občanům, kteří v měsíci leden - březen 2020 slavili nebo oslaví své narozeniny
Pan Josef Švejdík, pan Josef Kudera, paní Marie Podešvová, paní Věra Navrátilová, paní Helena Nemášová.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období slavíte své narozeniny a významná životní jubilea, přejeme
mnoho spokojených a šťastných let v životě.

DO NAŠÍ OBCE VÍTÁME
Do naší obce jsme přivítali jedno miminko,

Kubíčka Tomana.

ROZLOUČILI JSME SE
Paní Růžena Zapletalová, pan Ladislav Vágner, pan Zdeněk Hanusek, paní Zdena Jandelová, paní Františka Tesařová,
paní Jarmila Krajčová, paní Ludmila Gašperáková, paní Ludmila Bilčíková.
Pokud jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
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Místní akce
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STÁTNÍ SVÁTKY V ROCE 2020
Datum

Den v
týdnu

Svátek

01. 01. 2020

Středa

Den obnovy samostatného českého státu,
Nový rok

10. 04. 2020

Pátek

Velký pátek

13. 04. 2020

Pondělí

Velikonoční pondělí

01. 05. 2020

Pátek

Svátek práce

08. 05. 2020

Pátek

Den vítězství

05. 07. 2020

Neděle

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje

06. 07. 2020

Pondělí

Den upálení mistra Jana Husa

28. 09. 2020

Pondělí

Den české státnosti

28. 10. 2020

Středa

Den vzniku samostatného Československa

17. 11. 2020

Úterý

Den boje za svobodu a demokracii

24. 12. 2020

Čtvrtek

Štědrý den

25. 12. 2020

Pátek

1. svátek vánoční

26. 12. 2020

Sobota

2. svátek vánoční

Z historie
VZNIK OBCE HORNÍ MĚSTO
V letošním roce 2020 Obec Horní Město oslaví 440 let od založení svého vzniku. V roce 1580 byla obec povýšená císařem
Rudolfem II. na císařské svobodné horní město Bergstadt, dnešní Horní Město. Obec získala svůj znak doložený pečetidlem
a letopočtem 1580, byl tvořený štítem, v němž stojí na návrší heraldicky vpravo obrácený pták, nad jehož hlavou se vznáší
pětihrotá koruna, mezi dvěma zkříženými hornickými kladívky.
Pečetidlo z roku 1651 zařazuje do znakového štítu, doprava kráčejícího ptáka, nad kterým dochází k proložení zkřížených
hornických kladívek, hrabadlem a špičákem – figurami z erbu Ederů za Štiavnice, kteří Horní Město drželi v období kolem
roku 1580. Podle některých badatelů mělo v roce 1642 dojít k udělení nového znaku, císařem Ferdinandem III. Jeho štít byl
údajně dělený, když nahoře zobrazoval horníka stojícího za hradbou mezi dvěma věžemi a dole dvě zkřížená hornická
kladívka. Pečeť z roku 1644 skutečně zmíněný motiv dokládá, ovšem ve čtvrceném štítě, doplněném navíc v prvním poli
kozlem a ve čtvrtém poli snopem, to značí figurami z erbu dalších majitelů města, Hoffmanů z Grunbuchlu. V 18. století
se Horní Město vrátilo k původní symbolice s vynecháním koruny nad hlavou havrana. Dokladem je pečeť z roku 1782
s ptákem pod zkříženými kladívky, stejně jako razítka obce z období po roce 1850 s totožnými figurami. Kompendium
historických městských znaků České republiky z roku 1985 popisuje znak Horního Města takto: Zlatý štít, ve kterém na
zeleném návrší stojí černý doprava obrácený havran, za nímž se kříží hornická kladívka přirozených barev.
V roce 2000 přišla k rukám paní starostky Evy Machové nabídka vytvořit obecní prapor. Zastupitelé obce schválili
20. 12. 2000 zhotovení praporu obce. V lednu 2001 starostka obce požádala podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny
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Parlament České republiky o schválení obecního praporu a stanovení popisu obecního znaku. V dubnu 2001 byla schválená
podoba symboliky naší obce.
Popis znaku: Ve zlatém štítě na zeleném návrší černý havran s černou zbrojí podložený zkříženými černými hornickými
kladívky na násadách přirozené barvy.
Popis praporu: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a zelený v poměru 3:1. Na zeleném pruhu stojí havran s červenou zbrojí
podložený zkříženými černými hornickými kladívky s hnědými násadami poměr šířky v délce listu 2:3.
Starostka obce Eva Machová se zúčastnila slavnostního předání v Praze dne 4. června 2001. Z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause, převzala udělení práva užívat nové heraldické symboly znak a prapor. Slavnostní
svěcení obecního znaku a praporu se konalo 21. 7. 2002. Znak i prapor jsou uloženy v kanceláři starosty obce Horní Město.
Používají se u slavnostních příležitostí, nejčastěji na Hornoměstských hodech.
Čerpáno z archivu,
Miroslava Lopatová, kronikářka obce Horní Město

MALÝ ÚKOL PRO DĚTI:

Připravujeme
ÚNOR – DUBEN
Deskové hry - sál kulturního domu - 13. února (pořadatel ZŠ a MŠ)
Maškarní ples pro dospělé v kulturním domě - 21. února (pořadatel SDH)
Dětský maškarní ples - sál kulturního domu - 29. února (pořadatel SDH)
MDŽ - sál kulturního domu - 14. března (pořadatel STP a Obec H.M.)
Divadelní představení divadla Rýmařov „Udělej mi dítě“ - sál kulturního domu - 24. dubna (pořadatel Obec H.M.)
Čarodějnický rej - sportovní areál - 30. dubna (pořadatel ZŠ a MŠ)
Ukliďme si naše obce - termín bude upřesněn
Hornoměstský telegraf vychází dne 10. 02. 2020. Příspěvky do dalšího čísla přijímáme do 10. 4. 2020.

