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Informace obecního úřadu
SUCHO NEJEN V NAŠÍ OBCI
Vážení občané,
v posledních letech nás trápí sucho, a proto prosíme všechny zahrádkáře, aby se pokoušeli co nejvíce sbírat dešťovou vodu
na zalévání zahrádek do sudů. Víme, že je to těžké, jelikož i dešťové vody je velice málo. Také žádáme všechny, kteří mají
bazény, aby ho během léta několikrát nevypouštěli a opět nenapouštěli. Hledejme různé alternativy, jak co nejvíce ušetřit
pitnou vodu. Budeme rádi, když se zapojíte a začnete s vodou šetřit.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD V.
V minulém čísle jsem uváděla, že veškeré podklady pro rekonstrukci ČOV byly poslány na SFŽP (Státní fond životního
prostředí) ke kontrole. Kontrola proběhla v pořádku a dne 12. 3. 2020 byla podepsána Smlouva o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR ve výši 13 568 812,- Kč. Další prostředky na financování vlastního podílu na akci: Rekonstrukce stávajících
ČOV v k.ú. Horní Město poskytne Obci Horní Město Moravskoslezský kraj v rámci programu: "Program na podporu
financování akcí s podporou EU", kde jsem zažádala o dotaci v maximální výši 3 000 000,- Kč a tato nám byla poskytnuta.
Staveniště bylo předáno dne 18. 5. 2020. Od tohoto data má zhotovitel 450 dní na dokončení stavby. Plánovaný
harmonogram prací: od 1. 6. 2020 začnou první práce, jako jsou pasportizace a zařízení staveniště. Od 1. 7. 2020 se plánuje
výstavba první přečerpávací stanice pod školou. Ke konci roku 2020 budou pokračovat práce na druhé přečerpávací stanici
u garáží u statku.
Podmínky dotace nám ukládají, že:
• na novou ČOV musí být vytvořen fond na obnovu. Tento fond se bude tvořit na základě poplatků ze stočného, lze tedy
předpokládat, že výše stočného se bude s novou ČOV zvyšovat,
• vlastník (obec) nesmí provozovat novou ČOV, a proto se po jejím dokončení bude soutěžit nový provozovatel
(s VAK Bruntál, budeme muset ukončit stávající smlouvu).
Celkové náklady byly vysoutěženy za:
Dotace ze SFŽP je ve výši:
Dotace z Moravskoslezského kraje je ve výši:
Úvěr u České spořitelny je ve výši:

29 407 283,68 Kč (zhotovitel Hakov a.s.)
13 568 812,- Kč
3 000 000,- Kč
32 000 000,- Kč

PRONÁJEM BUFETU V OBJEKTU SPORTOVNÍCH ŠATEN
V posledním únorovém čísle jsem vás informovala o možnosti pronájmu BUFETU v prostoru sportovních šaten. Veřejná
soutěž se konala dne 25. 3. 2020. Přihlásil se jeden uchazeč, který nakonec od svého úmyslu odstoupil.

MOBILNÍ ROZHLAS
Po dobu stavu nouze byl bezplatně zřízen mobilní rozhlas. Je to aplikace, díky které mohou být rozesílány informace týkající
se krizového stavu, mimořádných a vládních opatření přímo do vašich mailů nebo telefonů formou SMS. Provoz mobilního
rozhlasu je zatím omezen na dobu jednoho roku. I nadále budou všechny zprávy pro občany pravidelně sdíleny na webových
stránkách obce, na Facebooku nebo na vývěskách v jednotlivých obcích.
Mgr. Lenka Holešová, starostka
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Slovo starostky
PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané,
v tomto čísle bych chtěla věnovat více prostoru tomu, abych mohla vyjádřit své poděkování. Od března se potýkáme
s nepříjemností jménem koronavir COVID 19 a s ním spojených dalších omezení, nařízení a příkazů. Přese všechno jsme
podle mého názoru obstáli na výbornou. Nenechali jsme se převálcovat a společně jsme se postavili problémům. S Vaší
ochotou pomoci, ohleduplností, zájmem a laskavostí jsme dokázali v měsíci březnu ušít přes 400 ks plátěných roušek. Jak
jsem již v březnu uváděla na obecních stránkách a FB, nebyla to práce jednoho člověka. Tato malá manufaktura čítající
švadleny, stříhačky, navlékačky, dodavatele látek a šňůrek, vznikla za účelem pomoci Vám všem. Jmenovité poděkování patří:
Stanislavě Hrabinové, Evě Trochtové, Zdence Havelkové, Blance Doleželové, Jaroslavě Bartošové, Janě Chodilové, Janě
Chudé, Zdence Suché, Marii Habanové, Mileně Poučové, Marceli Machové, Petře Mikušové, Vlastě Hořínkové, Reně
Vágnerové, Milanu Machurovi a všem, kteří usilovně šili doma pro své rodiny, známé a ostatní občany. V neposlední řadě
Jarmile Ftáčkové za zajištění respirátorů pro zaměstnance obecního úřadu.
V souvislosti s nouzovým stavem a krizí jsme se taktéž rozhodli neuzavírat školní jídelnu. Chtěli jsme pomoci hlavně našim
starším spoluobčanům, té skupině občanů, která byla nejvíce ohrožena nakažením virem Covid 19. Zde zabojovala naše paní
ředitelka ZŠ a MŠ, která dokázala zařídit chod školní jídelny a společně se svým personálem vařili obědy pro cizí strávníky
i v období největší krize. Zaměstnanci obce a dobrovolní hasiči pak rozváželi obědy, za dodržování přísných hygienických
opatření, přímo do domů strávníků. Protože jste se sami ptali, komu můžete poděkovat za rozvoz obědů, opět uvádím
jmenovitě: Vágner Milan, Vágner Jakub, Fréhar Marek, Šašinka Radek, Haberhauer Jan, Hrabina Martin, Minarík Petr,
Minarík Radomír st.
Obecní úřad nabídl pomoc s obstaráváním nákupů a léků. Jsme rádi, že jste tuto možnost využili a my jsme Vám mohli být
prospěšní.
Život v obci se i přes krizi nezastavil. Ve spolupráci s paní zastupitelkou Zdeňkou Havelkovou jsme vysadili nové záhony
ve Skalách a v Horním Městě. Tentokrát jsme nepožádali o pomoc spolky jako u sázení zeleně na podzim 2019, protože nám
nebylo dovoleno se scházet. Velký kus práce odvedli naši VPP zaměstnanci paní Romana Pospíšilová a pan Zdeněk Hanusek.
Děkuji Farmě Dobřečov za půjčení rotavátoru na záhon na hřbitově ve Skalách (vznikne zde květnatá louka) a panu Janu
Holešovi st. za jeho ochotu tento záhon udělat. Poděkování patří Vašičkům Markétě a Vlastislavovi, kteří zajistili první jarní
ošetření keřů a trávy na odpočívadle ve Skalách a za výsadbu břečťanů na hřbitově ve Skalách. Panu Koudelovi za ostříhání
růží v Dobřečově a samozřejmě všem dalším, kterým není lhostejné, jak to u nás vypadá. Naše okolí a domov je to
nejdůležitější, co máme a když každý přiloží ruku k dílu, budeme si ho o to více vážit a více ho chránit.
Obecní úřad stál za organizací všeho dění kolem a jestli se nám to povedlo, musíte vyhodnotit vy sami.
Mgr. Lenka Holešová, starostka

Ze života spolků, sdružení, organizací
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ OKNO, BALKON, ZAHRÁDKU…
OBEC HORNÍ MĚSTO
vyhlašuje 2. ročník soutěže
O nejhezčí okno, balkon, zahrádku, předzahrádku
Termín přihlášení: 1. květen – 15. září 2020
Způsob přihlášení: Zaslání fotografie se jménem a adresou, telefonem nebo emailem elektronicky na emailovou adresu
kkomise@email.cz, nebo osobně na adresu obecního úřadu.
Podmínky soutěže: Květinová výzdoba musí být viditelná z veřejného prostranství, účastník soutěže souhlasí se zveřejněním
fotografie a jména v Hornoměstském telegrafu.
Vítěze každé kategorie vybere koncem září kulturní komise a odmění věcnými cenami. Výsledky budou zveřejněny
v Hornoměstském telegrafu.
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TRADIČNÍ KULTURNÍ AKCE V HORNÍM MĚSTĚ (LEDEN - KVĚTEN 2020)
Den deskových her
V sále kulturního domu pořádala ZŠ a MŠ Horní Město ve čtvrtek 15. 2. 2020 od 13:00 do 19:00 hod. první deskové hry.
Účelem bylo, aby se každý návštěvník seznámil s novými hrami, zahrál si je a pobavil se u nich. Na sále bylo 12 společenských
her. Hry nebyly určeny jen dětem, ale i rodičům, kteří měli příležitost strávit celé odpoledne hraním se svými dětmi. Pořadatelé
byli spokojení, že o deskové hry byl opravdu zájem, přišly si zahrát třeba i celé rodiny (maminky, tatínci, babičky i dědečci).

Maškarní ples pro dospělé
Maškarní ples pro dospělé pořádal Sbor dobrovolných hasičů Horní Město v pátek 21. února 2020 v kulturním domě
od 20:00 hod. Vstupné v předprodeji stálo 100 Kč na místě 120 Kč. K tanci a poslechu hrála skupina BT NOVA z Krnova.
Nechyběla ani bohatá tombola, na kterou přispělo několik sponzorů. Lístek do tomboly stál 10 Kč. V sále návštěvníci plesu
shlédli několik masek a hlasováním rozhodli o nejlepších pěti maskách. Páté místo cvičitelka aerobiku S 80, čtvrté místo
Homer Simpson, třetí místo rodina Simpsonových, druhé místo Siláci a první místo skupinová maska Poslední štace. Masky
vyhrály peněžní cenu. Kulturní program obohatili muži z Horního Města svým vystoupením v podání „mužských aquabell.“
😊 Věříme, že nás nezklamou a příští rok opět mile překvapí.
Za Obec Horní Město děkuji za vydařený tradiční maškarní ples.
Maškarní ples pro děti
Maškarní ples pro děti pořádal Sbor dobrovolných hasičů v sobotu 29. února 2020 v kulturním domě od 14:00 hod. Vstupné
bylo dobrovolné, rodiče obdrželi lístek pro děti na malé občerstvení, které zajišťovali hasiči. Paní učitelky z mateřské školy
oblečené jako myšky a paní ředitelka oblečená jako kočka, zahájily ples tanečním vystoupením. Po jejich vystoupení
se předvedly všechny děti ve svých kostýmech. A že jich bylo! Sál praskal ve švech. Paní učitelky s dětmi soutěžily, tančily,
a také do soutěží zapojily i rodiče. Hasiči z výtěžku maškarního plesu pro dospělé každý rok nakupují hračky do bohaté
tomboly. Lístek do tomboly stál 5 Kč. Po 18:00 hod. byl dětský maškarní ples ukončen. Za Obec Horní Město bych chtěla
poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání plesu.
Foto a text Miroslava Lopatová, kronikářka obce Horní Město

Zrušené kulturní a sportovní akce
Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s šířením koronaviru Covid 19 bylo bohužel zrušeno mnoho, dnes již tradičních,
akcí. O to víc se možná budeme někteří těšit na jejich konání v příštím roce a dokážeme si je také více a lépe užít.
Které to byly?
MDŽ (pořadatel STP a Obec H.M.)
Literární kavárna (pořadatel ZŠ a MŠ a Obec H.M.)
Divadelní představení divadla Rýmařov „Udělej mi dítě“ (pořadatel Obec H.M.)
Čarodějnický rej (pořadatel ZŠ a MŠ)
Den matek (pořadatel ZŠ a MŠ)
MDD (pořadatel ZŠ a MŠ)
Motokros (pořadatel HoMe Motoklub AČR)
Vítání prázdnin (pořadatel ZŠ a MŠ)
Na Skok do Skal (pořadatel Stáj Kincl)
Text Miroslava Lopatová, kronikářka obce Horní Město
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY
Šikulové
Jak už jsem vás informovala v minulých číslech Hornoměstského telegrafu, naše škola (žáci 4. a 5. ročníku) se zapojila
do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“.
Díky zážitkovým aktivitám si žáci vyzkoušeli, že peníze sice nekoušou, ale člověk to s nimi musí umět. Založili si vlastní
firmu s názvem „Šikulové“ se zaměřením na výrobu vánočních ozdob a dekorací. Výrobky pak prodávali na Vánočních trzích
před Obecním úřadem v Horním Městě a před pobočkou České spořitelny v Rýmařově.

Firma byla opravdu úspěšná. Děti svým vlastním úsilím vydělaly přes 15 000,- Kč.
A co s prvním výdělkem v životě? Bohužel, díky pandemii koronaviru se nám nepodařil uskutečnit výlet do HopJump arény
v Ostravě, který si děti vybraly. O výlet ale rozhodně nepřijdou! Ten se uskuteční v náhradním termínu na podzim.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří naši firmu podpořili finančně, zakoupením produktů,
darováním materiálů pro výrobu nebo i hotovými výrobky. Také panu učiteli Marku Hamplovi za jeho obětavou práci
pro firmu.
Za firmu „Šikulové“, Mgr. Jana Kulhánková
Foto Josef Litvík

Dotazník spokojenosti = nový příliv energie pro všechny zaměstnance mateřské školy
V Mateřské škole pracujeme již více než půl roku s využitím prvků programu Začít spolu. Tento program je schválený MŠMT
a splňuje všechny podmínky vzdělávání dětí předškolního věku. Učíme děti nejen to, co v jiných mateřských školách,
ale navíc také dobrým vztahům v kolektivu různých věkových skupin, učíme je spolupracovat, vzájemně si pomáhat, být
k sobě navzájem empatičtí, nesobečtí a ohleduplní. V dnešní době by pro nás všechny mělo být právě toto prioritou – pomoci
dětem nalézt cestu jeden k druhému a chovat se slušně k sobě navzájem. Uvědomovat si rozdílnost každého z nás a zároveň
respektovat odlišnosti.
Nás, pedagogy mateřské školy, zajímá názor rodičů a vaše zkušenosti s naší společnou každodenní prací za uplynulý půlrok.
Za tuto dobu jste si již měli možnost vytvořit vlastní názor bez předešlých předsudků. Aby se k nám dostaly nejen vaše názory,
ale i postřehy a připomínky, vytvořili jsme pro rodiče „Dotazník spokojenosti“. Prostřednictvím dotazníku jste se měli
možnost anonymně vyjádřit písemnou formou a bez ostychu sdělit vše, co vám leželo na srdci nebo třeba i to, co jste neměli
čas sdělit nám během dne přímo. Dotazníky vám byly pedagogy naší mateřské školy osobně předány po prvním pololetí
(v měsíci únoru) a měli jste týden na jejich vyplnění.
Děkujeme všem rodičům, kteří si udělali čas a reagovali. Moc si toho vážíme. Informace, které jsme od vás získali, nám totiž
slouží jako zpětná vazba a budeme s nimi dále pracovat. Všechny kladné i záporné připomínky jsou důležité a znamenají
pro nás důvod se zastavit, ohlédnout se a zamyslet nad tím, co dělat jinak a lépe. Děkujeme!
Důležité je pro nás však také zjištění, že převážná většina dotazníků, které se nám vrátily, je pozitivních. V nich nám dáváte
na vědomí, že jsou vaše děti ve své mateřské škole spokojeny a vy sami oceňujete práci celého kolektivu MŠ. A toto je
pro nás největší odměnou - vaše spokojenost a především spokojenost vašich dětí.
Děkujeme za slova pochvaly, jež jsou pro nás novým přílivem energie.
Za kolektiv mateřské školy, Stanislava Hrabinová
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RANÁ PÉČE POMÁHÁ I V HORNÍM MĚSTĚ
Ačkoliv pandemie koronaviru svět v mnoha ohledech zpomalila a změnila, spousta věcí se odkládá, děti se nikoho neptají
a rodí se pořád dál. A stále jsou mezi nimi i ty, které kvůli svému zrakovému nebo kombinovanému postižení potřebují pomoc
a podporu. Rodiny těchto dětí (ve věku od narození do 7 let) se i nadále mohou obracet na Společnost pro ranou péči, pobočka
Ostrava, a získat tak potřebnou bezplatnou pomoc a podporu v náročné životní situaci.
Organizace Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, působí v celém Moravskoslezském kraji, a tedy i v Horním Městě.
Poradkyně rané péče dojíždějí za rodinami, které pečují o dítě s postižením zraku nebo s kombinovaným postižením,
domů – v současné situaci probíhají konzultace online, tedy formou videotelefonátu nebo skypu, v souladu s postupným
uvolňováním opatření vlády se pak budou opět uskutečňovat v rodinách. Nicméně zájemci o službu se na Společnost
pro ranou péči mohou obracet neustále – telefonicky (tel. č. 774 567 736) či e-mailem (ostrava@ranapece.cz) a dostane se
jim maximální možné podpory.
Poradkyně rané péče tedy nadále aktivně konzultují s rodinami aktuální stav a vývoj dítěte, a to prostřednictvím videohovorů
a skypu. „Pro rodiny jsou online konzultace ze začátku trochu nezvyk, ale máme vyzkoušeno, že to funguje. Zpracováváme
pro ně a poskytujeme jim také nejrůznější instruktážní materiály a videa. Aktuálně jim zprostředkováváme také služby
terapeuta. I když se nám v současném stavu daří rodiny maximálně podporovat, těšíme se, až za nimi zase budeme moci
dojíždět domů,“ říká Vladimíra Salvetová, ředitelka pobočky Společnosti pro ranou péči v Ostravě.
Rodiče, kteří pečují o dítě předčasně narozené nebo s jakýmkoli vážným hendikepem, se nyní mohou obracet také
na telefonní LINKU PODPORY, kterou Společnost pro ranou péči provozuje, a to na telefonních číslech 601 541 780
nebo 777 234 032 od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin. Linka nabízí profesionální pomoc se starostmi o dítě, anonymní
podporu a pochopení v nepříznivé situaci i základní sociálně-právní poradenství.
Službu rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením podporuje také obec Horní Město,
v letošním roce ji podpořila částkou 8 000 Kč.
Text Mgr. Kristina Mezníková

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
obchod provozuji v naší obci od roku 1992. Za těch skoro třicet let nebylo nikdy tak těžké období, jakým se ukázala
koronavirová krize v předchozích měsících. Dovolte mi touto cestou poděkovat vám všem, kteří chodíte nakupovat za nošení
roušek, vzájemnou ohleduplnost, a také trpělivost a pochopení pro ztíženou práci prodavaček. Právě jim, Lence Pomothyové
a Ludmile Harenčákové, patří největší poděkování za obětavost, vytrvalost a nasazení, se kterým se věnovaly zákazníkům.
Marian Fréhar

Společenská rubrika
NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme všem našim občanům, kteří v měsíci duben – srpen 2020 slavili nebo oslaví své narozeniny
Pan Bohuslav Hrabec, pan Vladislav Galíček, paní Helga Hořínková, paní Alena Fofová, pan Jan Jenček, paní Dagmar
Horáková.
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
Matouš Šuráň, Nela Hradilová, Elen Kinclová a Michal Pírek.

ROZLOUČILI JSME SE
Paní Marie Bumbalová, pan Jozef Jandel, pan Jaromír Pek, paní Evelína Resová, paní Jiřina Vašičková.
Pokud jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
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Z historie
KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V HORNÍM MĚSTĚ
Česká republika si připomíná 75 let od květnového povstání Českého lidu 5. května 1945a konec 2. světové války 8. května
1945. Začátkem května 1945 se v Horním Městě a Tvrdkově nacházela malá skupina vojáků pod vedením jednoho důstojníka
a k obraně se zvažovalo dokonce i nasazení místní domobrany. Před příchodem sovětských vojáků se všichni němečtí vojáci
nakonec stáhli. Tou dobou Rusové již ovládali okolí Šternberka a Moravského Berouna a na druhé straně i Krnova a mířili
k Bruntálu (osvobozen 7. května 1945), poté směřovali k Rýmařovu.
Není zcela jasné, odkud sovětská armáda do Horního Městě poprvé dorazila. Z osobních vzpomínek místního faráře Aloise
Hauka vyplývá, že ruské tanky dorazily 7. května za svítání od Tvrdkova. S touto vzpomínkou by souhlasilo i tvrzení
tvrdkovské farní kroniky, že Tvrdkov byl obsazen skupinou vojáků postupujících od Rudy. Obecní kronika Rešova uvádí,
že zdejší občané očekávali příchod Rusů od Rýmařova, který byl 7. května ostřelován, ale ti přišli po silnici od Jiříkova.
Obecní kronika Horního Města, která byla psána až s odstupem let, říká, že vojska přišla od Rýmařova. Nicméně tyto dohady
nemají příliš velký význam, protože Rýmařov byl Rusy obsazen taktéž 7. května a ti hned po jeho obsazení postupovali dál
na Horní Město.
Rudá armáda každopádně dorazila do Horního Města 7. května. Její příchod způsobil, kromě zabavování majetku všeho druhu
a obtěžování místních žen, i dvě vraždy. Sedlák Franz Theindel byl zastřelen údajně kvůli tomu, že nechtěl rudoarmějci vydat
dceru, a za smrtí tkalce hedvábí Johanna Liebische stála jeho neochota vydat hodinky. Kromě smrti dvou výše zmíněných
občanů, se v Horním Městě vyskytl nevyjasněný případ smrti dvouleté holčičky z 24. 6. 1945. V Dobřečově si v červnu 1945
sáhly na život dvě ženy, z nichž se první otrávila jedem a druhá zemřela za nejasných okolností. Ve Stříbrných Horách byl
6. května nalezen mrtvý německý voják, jenž byl pravděpodobně zastřelen německými polními četníky za dezerci.
V Tvrdkově byl 8. 5. 1945 zastřelen poslední dědičný rychtář, pravděpodobně Sověty.
Současně s příchodem vojsk se rozpadla předchozí správa obce, jedinou autoritou v obci se stal farář Alois Hauk, který
jménem místních obyvatel vyjednával s Rusy. Vznik československé správy v okrese Rýmařov je spojen se ustavením okresní
správní komise, která existovala až do 1. 7. 1946, kdy byl na základě voleb ustaven okresní národní výbor. Teprve 17. srpna
1945 hornoměstští Češi zvolili první správní komisi, v jejímž čele stál jako předseda Josef Grigar, občanským povoláním
penzionovaný strážmistr. Nicméně již v září došlo ke změně ve vedení a postu předsedy se ujal Rudolf Fölkl (další varianta
jména Felkl).
K chování Rusů se vyjadřuje i rešovská kronika:
„Rusové prošli dům vedle domu a hledali německé vojáky. Při tom si brali, cokoliv jim napadlo. Žádali jídlo a alkohol.
Obtěžovali a znásilňovali ženy. Tuto noc [7. 5., poznámka autora] nezavřel nikdo oči.“
Podle tvrdkovské farní kroniky museli 22. června všichni muži, kteří byli členy NSDAP nebo příslušníky Volkssturmu,
na obecní úřad, kde je údajně převzal člen GPU. Několik mužů muselo poté pochodovat směrem přes Tvrdkov do Uničova,
o týden později přišel dopis od jednoho ze zajatých, ve kterém stálo, že byli přesunuti do Moravského Berouna – Ondřejova
a poté do Ruska. Tato informace se v jiných zdrojích, které jsou k dispozici, neobjevuje, takže ji zatím nemůžeme pokládat
za zcela ověřenou.
V téměř celém roce 1945 se projevovaly problémy s nedostatečným zásobováním. Kvůli rekvizicím ze strany Sovětů výrazně
poklesly počty dobytka a koní, což velmi ztížilo zemědělské práce. Nicméně už vznikaly první obchody (např. obchod
Svornost) a mlýn, který převzal národní správce pan Stratil, plynule pokračoval v provozu. Navíc byla obec poměrně
soběstačná.
Použité zdroje:
KAREL, J.: Stará Ves a Žďárský Potok v dějinách Moravy. Stará Ves 2011.
KAREL, J.: Starobylé hory hankštejnské a kamenohorské. Střední Morava, Vlastivědné revue31/2011, s. 4–24.
HAUK, A.: Za slávou horního města Hankštejna. Horní Město 2012.
MĚCHURA, B.: Farnost Horní Město a její vesnice.1997.
Farní kronika Tvrdkova 1942–1946 - soukromá kopie rodiny Nemášových
Fond MNV Horní Město
Text Marek Palys ml.

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové
zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno
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na 1. červen. Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení – tedy 1. června 1950. K oslavám se tehdy
připojilo více než 50 zemí světa a oslavy pak probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne
pro ochranu dětí, stal Den dětí, nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo a později i Česká
republika, také převzaly toto datum, a proto se i u nás slaví Mezinárodní den dětí na začátku června. Den dětí se v současnosti
slaví ve více než 145 zemích světa.
Text Miroslava Lopatová, kronikářka obce Horní Město

Aktuálně k opatřením vlády
Od 25. 5. 2020 bude POVOLENO následující:
restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory), hotely, venkovní kempy a další
ubytovací zařízení, taxislužby, živnosti, při nichž je porušována integrita kůže (tetování, piercing apod.), ZOO, botanické
zahrady (vnitřní prostory), hrady a zámky (vnitřní prostory), krytá i nekrytá přírodní a umělá koupaliště, sauny, wellness
centra, možnost návštěv sociálních a zdravotnických lůžkových zařízení, organizovaný trénink sportovců na vnitřním
i venkovním sportovišti do 300 osob s možností využití zázemí, hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách
do 300 osob, osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ a jejich organizované a zájmové aktivity formou školních skupin.

Připravujeme
ČERVEN – SRPEN
Ukliďme si naše obce termín bude upřesněn (pořadatel ZŠ a MŠ a Obec H.M.)
Poznávejme krásy našeho okolí 2. ročník termín bude upřesněn (pořadatel Obec H.M.)
Letní příměstský tábor 6. – 17. 7./ 24. 7. 2020 (pořadatel ZŠ a MŠ)
Letní pobyt u koní termín bude upřesněn (pořadatel Stáj Kincl)
Hornické dny a Hornoměstské Hody (pořadatel Obec H.M.)
V letošním roce byly naplánovány Hornické dny a Hornoměstské Hody na 17.7. - 19. 7. 2020. Bohužel kvůli situaci
způsobenou COVID 19 a vládnímu nařízení, jsme nuceni tuto akci možná zrušit anebo minimálně omezit.
Informace poskytneme formou plakátů v červenci.
Motokros 25. července nebo 1. srpna (pořadatel HoMe motoklub AČR)
Rozloučení s prázdninami park u Obecního úřadu 29. srpna (pořadatel SDH)
Hornoměstský telegraf vychází dne 22. 05. 2020. Příspěvky do dalšího čísla přijímáme do 22. 8. 2020.

