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Informace obecního úřadu
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD VI
Práce na rekonstrukci ČOV je v plných obrátkách. Podle plánu by do konce roku 2020 měla být hotová budova nové
ČOV (v blízkosti stávající čističky pod obecním úřadem) a v zimních měsících by se mělo začít pracovat na technologii uvnitř
budovy.
Ze strany obce bylo navrženo několik změn oproti původní dokumentaci. Všechny nejasnosti nebo vylepšení pečlivě
diskutujeme s odborníky a hledáme nové přijatelné řešení. Zhotovitelem projektové dokumentace byl vypracován návrh
na změny. Dopad na změny je v řešení s poskytovatelem dotace.
Velkým tématem jsou také přípojky (odbočení pro kanalizační přípojky) pro napojení Vaší nemovitosti
do kanalizačního řadu, kdy jsme se dle podmínek získané dotace zavázali nově připojit 56 osob. Obecní úřad může v přenesené
působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní
vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích v §3 odst. 8.
Většina občanů, kterých se týká nové napojení, už o tom ví a spolupracuje při získávání informací. V rámci dotace
získáme finanční prostředky na 70m přípojek, potřebných bude ale ještě dalších cca 500m na obecních pozemcích. Abychom
podpořili občany v napojení na kanalizaci, zaplatí obec projektovou dokumentaci a získá územní souhlasy. Finančně
se také bude podílet na přípojkách vedených po obecním pozemku.
Dosavadní náklady spojené s výstavbou ČOV od roku 2016 jsou: 7 470 105,-Kč bez DPH.
Mgr. Lenka Holešová, starostka

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ
Byť jsme jedna z nejvýše položených obcí Rýmařovska, neminula ani nás pohroma v podobě silných přívalových dešťů
z noci 7. 6. na 8. 6. 2020, která poničila mosty a cesty v Horním Městě, Dobřečově a Rešově. Likvidaci veškerých škod zvládla
obec s vlastními zaměstnanci za pomoci místních podnikatelů, kteří nám v případě potřeby pronajali nebo zapůjčili techniku.
Velké díky patří panu Kamenskému, Ferdinandu Šopíkovi a Janě Suché, kteří byli při likvidaci škod nezištně nápomocni.
Za skvělou organizaci patří poděkování i panu místostarostovi Františku Suchému a Milanu Vágnerovi. Více není třeba slov,
podívejte se sami.
Dobřečov před:

Dobřečov po:

Most u Chaty na Mlýně před:

Rešov před:

Most u Chaty na Mlýně po:

Rešov po:
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Slovo starostky
Vážení občané,
v minulém čísle jsem děkovala za zvládnutí a pomoc v období první pandemie. V dnešním čísle je téma koronaviru
stále aktuální a bohužel se nás dotýká ještě více než na jaře. Stejně jako na jaře i na podzim došlo k uzavření ZŠ (z důvodu
nařízení vlády) a uzavření MŠ (tentokrát z důvodu pozitivních osob). Slýchám to ze všech stran, z různých profesí, od různých
lidí, že téma Covid - 19 postihuje do jisté míry všechny kolem. Život nám opravdu umí někdy pořádně naložit.
Tento rok byl z důvodů koronavirové situace ochuzen o kulturní život v naší obci. Byly zrušeny oblíbené akce, jako
jsou MDŽ, Den dětí, Hody, Drakiáda, Halloween atd.
My se ale nenecháme odradit a těšíme se na lepší zítřky. Tento rok se opět můžeme těšit na vánoční betlém. Příprava
betlému nás moc bavila. Samotný betlém dělal radost nejen dětem, ale i dospělým, proto jsme se rozhodli tento betlém obohatit
a rozšířit. Přikládám pár fotek na „ochutnávku“, abyste si udělali představu o tom, co nás čeká tento rok. Dále jsme doplnili
výsadbu narcisů, tulipánu, modřenců a krokusů a vysadili další záhony růží. Opravili jsme pískoviště na sportovním areálu,
hřbitov ve Stříbrných Horách, likvidovali škody po bleskové povodni, ukončili práce v podzemí a chystáme se na jeho otevření
v příštím roce. Období pandemie nás nezastaví.
Já vám přeji, abyste ve zdraví, s odhodláním a vírou lépe překonávali rozmary života.

OPRAVA ÚDRŽBA HŘBITOVA VE STŘÍBRNÝCH HORÁCH
Oprava a údržba hřbitova ve Stříbrných Horách je hotová. Velké poděkování patří všem, kteří se na ní podíleli zcela
zdarma – SDH Horní Město, HoMe Motoklub AČR Horní Město, Farma Dobřečov a dokončení prací provedli zaměstnanci
Obce Horní Město.
Mgr. Lenka Holešová, starostka

Ze života spolků, sdružení, organizací
TRADIČNÍ KULTURNÍ AKCE V HORNÍM MĚSTĚ (ČERVEN - ŘÍJEN 2020)
Rozloučení s pátou třídou
Rozloučení s pátou třídou se konalo v kulturním domě v úterý 30. 6. 2020. Po prázdninách děti nastoupily do školy
v Rýmařově. Rozloučení se zúčastnili všichni učitelé, rodiče a zástupci obce. Bohužel v uzavřených prostorách stále platilo
nošení roušek. Tak i toto rozloučení bylo rouškové. Před zahájením a také na závěr programu zazpívala Veronika Fofová
několik moderních písniček. Třídní učitel Marek Hampl, ředitelka Mgr. Jana Kulhánková a starostka obce
Mgr. Lenka Holešová předali dětem dárky a popřáli jim šťastný nástup do školy v Rýmařově. Děti učitelům na památku
předaly koláž se svými fotografiemi a všechny maminky dostaly od dětí kytičku. Na závěr se konalo společné focení dětí.
V kulturním domě v rouškách a také se děti fotily ve venkovních prostorách, kde už mohly být bez roušek.
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Hornické dny a Hody 2020
Hornické dny a Hody byly naplánovány na 18.7 – 19. 7. 2020. Bohužel kvůli vládnímu nařízení spojené s virovým
onemocněním Covid 19, Obec Horní Město zrušila tradiční Hornické dny. Byly naplánovány pouze Hody s následujícím
programem: V sobotu fotbalový turnaj, letní kino, skákací hrad, malování na obličej, výstava fotografií. Bohužel v pátek
17. 7. 2020 den před konáním akce, vyhlásila Krajská hygienická stanice MSK nové přísné opatření pro celý Moravskoslezský
kraj. Jelikož se předpokládalo, že fotbalový turnaj navštíví více lidí, rozhodla obec s fotbalisty, na poslední chvíli akci zrušit.
Což nebylo pro nikoho jednoduché rozhodnutí. Také nebylo příznivé počasí na promítání letního kina ve venkovních
prostorách. Letní kino bylo přesunuto do kulturního domu, promítalo se jen pro omezený počet max. 100 diváků. Letní kino
navštívilo cca 40 diváků. Program na neděli po dohodě s panem děkanem zůstal stejný. Mše v kostele sv. M. Magdaleny,
dechová hudba, pěvecký sbor Bernardini. Kostel je stále v rekonstrukci, ale pan děkan ICLic. Mgr. František Zehnal, Th.D.
zajistil, aby Mše proběhla i v těchto podmínkách. Každý si mohl prohlédnout kostel, jak se mění a jak se na opravách pracuje.
Mše proběhla za doprovodu pěveckého sboru Bernardini, který již mnohokrát koncertoval v naší obci. Před kostelem hrála
dechová hudba, rozdávaly se koláčky, zákusky a slivovice. V letošním roce, bohužel není situace příznivá na kulturní akce.
Věřím, že příští rok bude situace lepší, a že my všichni a svět se naučíme žít s virem, který koluje mezi námi.
Rozloučení s prázdninami
Sbor dobrovolných hasičů pořádal opět tradiční rozloučení s prázdninami. V sobotu 29. srpna 2020 byla pro děti
připravena od 14:00 hod. lanová dráha, kterou si vyzkoušeli i někteří dospělí. Na ukázku přivezli hasiči z Rýmařova hasičské
záchranné vozidlo. Nechyběla ani soutěž v běhu na čas přes překážku a stříkání z hadice na cíl. Po vyhlášení výsledků
v soutěži, si děti nejvíce užily pěnovou koupel. Hasiči měli ve zbrojnici pro všechny připravené i občerstvení. Děti dostaly
zdarma pití, sladkost a párek v rohlíku. Ve večerních hodinách hasiči odpálili menší ohňostroj a tím bylo prázdninové
odpoledne ukončeno. Děkuji Sboru dobrovolných hasičů za uspořádání této kulturní akce. Od března to byla první vydařená
akce, kterou nic nepřerušilo.
Miroslava Lopatová, kronikářka obce

PODZEMÍ HORNÍHO MĚSTA
Jen málokdo v dnešní době tuší, jak bohatá je hornická minulost Horního Města a jeho okolí. Nicméně těm, kteří mají
rádi svět pod zemí, je Horní Město a jeho okolí velmi dobře známo, neboť zde bylo těženo stříbro, zinek, olovo a železné
rudy. Historicky se jedná o třetí největší rudní revír na Moravě,
a to hned po Zlatých Horách a Horním Benešově. Jedná se
o hornickou oblast, kde se provádělo dolování již od středověku.
K velkému rozmachu dolování dochází koncem 15.
a počátkem 16. století, kdy byly vydobyty nejbohatší partie
stříbronosného galenitu, pak nastal úpadek těžby stříbra. Náhlý pokles
kovnatosti i vzrůst výrobních nákladů jsou hlavními příčinami
přerušení důlních prací koncem 16. století. Od té doby, jak je tomu
u rudních ložisek obvyklé, dochází v průběhu dalších staletí k mnoha
etapám obnovování či ukončování těžby, a to nejen stříbra, nicméně
někdejší slávy Horní Město už nikdy nedosáhlo.
Další významnou kapitolou je období po skončení 2. světové války, kdy došlo ke změnám ve vývoji těžebního průmyslu.
Extenzivní využívání nerostných zdrojů a rostoucí surovinová i energetická náročnost průmyslu vedly k využívání chudých a
často nekvalitních domácích zdrojů. Vyhledávací průzkum, který byl prováděn v 50. letech 20. st., se mj. zaměřil i na oblast
v okolí Rudy, Tvrdkova, Horního Města, Rýmařova a od Dolní Moravice po Malou Morávku. Byl zaměřen na polymetalické
rudy obsahující olovo, zinek a stříbro. V okolí obce Horní Město bylo pomocí vrtů zjištěno zrudnění v délce 1400 m, které
zasahovalo až do hloubky 300 m. Výsledkem průzkumných prací bylo to, že v r. 1965 převzaly ložisko Rudné doly Jeseník
jako těžební podnik od Geologického průzkumu n. p. Brno a započala těžba Pb-Zn rud, která ovšem trvala pouhých 5 let.
Těžba probíhala do roku 1970, kdy byla předčasně ukončena z ekonomických důvodů.
Poslední, avšak stále živou etapou, kterou poznal každý občan Horního Města nebo návštěvník Rešovských vodopádů,
je období od r. 2012, kdy byla prováděna sanace hornicky postiženého území pod centrem obce. Tyto práce měly za úkol
zajištění historických dobývek pod obcí pomocí základkové směsi, rekonstrukci, vyražení třech nových důlních děl
a zpřístupnění štoly sv. Antonína Paduánského, která byla zrekonstruována pro bezpečný pohyb osob pro kontrolní činnost
při monitorování sanovaných částí podzemí. Tato kontrolní fárací trasa bude do budoucna využívána i jako prohlídková trasa
pro návštěvníky. S ohledem na bohatou hornickou minulost Horního Města bylo na základě zjištěných poznatků rozhodnuto
o zajištění dvou pater dolu, které se otevřou návštěvníkům z řad laické i odborné veřejnosti nejpozději v r. 2021.
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Podíváme-li se v krátkosti na to, co se v posledních letech odehrávalo pod nohama obyvatel Horního Města, tak se
jednalo zejména o zajištění historických dobývek pod centrem obce, přičemž byla zajištěna kritická místa, což má pro
budoucnost a rozvoj obce velký význam. Tento krok přináší i klidné spaní občanům, nicméně i tak je třeba mít stále na paměti
fakt, že důlních děl je v Horních Městě a blízkém okolí celá řada. Práce v podzemí byly v polovině r. 2020 fakticky ukončeny,
avšak plány, co dělat dál, jsou jasné. Jedním z úkolů do budoucna je trvalé odvodnění štoly sv. Antonína Paduánského. Jedná
o štolu dlouhou cca 660 m, ukrývající v sobě doklady o práci našich předků. K vidění jsou stopy po želízku a mlátku,
na stěnách nacházíme různé symboly a letopočty. Důlní dílo je to cenné a jistě by bylo dobré, kdyby se i tato štola stala
v budoucnu součástí prohlídkové trasy. Každopádně podzemí jako takové je sledováno a monitorováno, a to i pomocí
moderních technologií, kupř. pomocí 3D laserového skeneru, který odhalí sebemenší změnu v podzemí, ať už je to případný
opad ze stropu nebo prasklá stojka.
Na základě výše uvedených skutečností, ale nejen nich, byl v r. 2017 založen Hornický spolek Horní Město, z.s..
Přestože se jedná o spolek velmi mladý, jiné hornické spolky mají za sebou dvacet i více let působnosti, podařilo se členům
v krátké době vytvořit v místním kulturním domě hornickou expozici, která v okruhu 80 km není jinde k vidění. Zároveň se
členové podílejí na zkulturnění plochy u nově zrekonstruovaného vstupního portálu, který je umístěn jen pár desítek metrů
od místního kostela. V areálu by měla ještě v letošním roce vyrůst expozice důlní kolejové techniky a mělo by rovněž
vzniknout zázemí jak pro průvodce, tak pro návštěvníky podzemí. Celkově je cílem spolku a obce, s kterou má spolek výborné
vztahy, aby vznikl areál, který bude zároveň i místem pro odpočinek návštěvníků podzemí, neboť podzemí samotné je fyzicky
náročné a jeho návštěva prověří zdatnost nejednoho návštěvníka. Do budoucna se bude hornický spolek i nadále snažit
rozšiřovat hornickou expozici, cílem je mj. sehnat důlní lokomotivu, která byla používána i v Horním Městě, ale i jiné
exponáty. Avšak zájmem členů spolku je rozšiřovat své aktivity i jiným směrem, konkrétně směrem k občanům Horního
Města. Cílem je pořádat odborné přednášky o podzemí v Horním Městě, a nejenom o něm. Řada členů je s hornictvím spjata
i profesně, dojde tedy na přednášky a fotografie i z jiných lokalit, dokonce i ze světa. Členové spolku budou zároveň i průvodci
podzemím, čím bude zajištěno, že bude o návštěvníky postaráno nejlepším možným způsobem ať už z titulu erudovaného
výkladu či zajištění bezpečnosti.
Závěrem lze říci, že se otevřením podzemí začne psát nová kapitola Horního Města, neboť po 50 letech bude opět
spojováno s hornictvím, jeho odkazem a tradicemi. Je to něco, na co mohou být občané Horního Města a členové hornického
spolku náležitě hrdí, neboť takový počin se povede jen málokde, protože je k němu třeba velké úsilí, odhodlání, ale i značná
trpělivost a porozumění mezi zainteresovanými stranami.
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D., tajemník spolku

Práce v podzemí byly započaty v červenci 2017 a byly ukončeny a předány Obci Horní Město v červenci 2020.
O tom, co se v podzemí po tuto dobu dělo se dozvíme více v následujícím článku, aktuální informace o podzemí a fotky
jsou k dispozici na stránkách Hornického spolku Horní Město, z.s., http://www.podzemihornimesto.cz/:
Zajištění hornicky postiženého území pod centrem obce Horní Město v období 2017 – 2019/2020
Zakázka řešila sanaci území postiženého hornickou činností spojenou s těžbou stříbrných rud, která v daném regionu probíhala
v několika historických etapách. Smyslem projektu bylo zamezit negativním vlivům poddolování na celou oblast nad bývalým
dolem, ke kterým může dojít náhle a ve velkém rozsahu a které nelze s určitostí předpovídat ani ovlivňovat jejich průběh.
Realizace zakázky měla tři hlavní cíle:
 Prvním cílem projektu bylo zjistit polohu důlních děl
 Následným cílem bylo zajištění bezpečného přístupu, jehož výsledkem bylo vytvoření podzemní kontrolní fárací trasy.
 Třetím cílem zakázky byl následný monitoring stavu podzemí.
Celkové náklady na realizaci zakázky činily 9 446 400,- Kč bez DPH (Úhradová dotace).
Provedené práce
Úpadnice
Byly provedeny práce na zajištění bezpečnosti při chůzi, usazení příčných zdrhů (tzv.slepičí schody) na vrstvu betonu
a uchycení dřevěných madel k výztuži.
Šachtice Karel
Zaplavení volné prostory cementopopílkovou směsí. Dřevěná výztuž šachtice byla kompletně vyměněna za ocelovou. Lezní
oddělení bylo v celé délce vybaveno novými žebříky.
Staré patro
Byly provedeny práce na zajištění bezpečné monitorovací trasy a zajištění stability vyrubaných prostor.
Petrův okruh
Dřevěné žebříky v komíně mezi Starým patrem a Petrovým okruhem byly demontovány a nově bylo lezní oddělení osazeno
žebříky z plastového kompozitu.
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Podobně jako na Starém patře byly i zde provedeny práce na zajištění bezpečné monitorovací trasy a zajištění stability
vyrubaných prostor. Minimální zachovaný profil pro chůzi na monitorovací trase byl 1,7 m x 0,9 m.
Celkové náklady na realizaci zakázky činily 9 446 400,- Kč bez DPH.
Finanční prostředky byly poskytnuty Ministerstvem průmyslu a obchodu formou Úhradové dotace.
Ing. Vladimír Vranka, předseda spolku

ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY
Budování odborných učeben na Základní škole v Horním Městě
Název projektu: Rozvoj odborného vzdělání v ZŠ Horní Město, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011078
Realizace projektu je podpořena přes výzvu místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 2. výzva IROP „Infrastruktura
základních škol“, kdy obec Horní Město může z celkových rozpočtových výdajů 2 374 789,- Kč využít k financování dotaci
95 % ve výši 2 256 049,55 Kč a dofinancovat projekt vlastním podílem 5 % ve výši 118 739,45 Kč.

Projekt se zaměřuje na vybudování infrastruktury v podobě odborných učeben včetně příslušenství zaměřených
na přírodní vědy, s možným rozšířením na technické a řemeslné obory, a práce s digitálními technologiemi se zaměřením
na další klíčovou kompetenci-komunikace v cizím jazyce a zajištění bezbariérovosti.
Cílem projektu je vybudování kvalitních učebních prostor, pořízení a zavedení inovativních pomůcek, prostředků
a technického vybavení. Projekt je určen zejména pro žáky a pedagogické pracovníky.

Hlavní přínos projektu pro žáky spočívá v zajištění nových zmodernizovaných prostor pro výuku, které odpovídají
současnému vývoji a moderním trendům vzdělávání. Nové prostory umožní nejen rozšíření výuky o nové metody a formy
vyučování, ale zvýší i její atraktivitu. Zajistí motivaci žáků a zájem o přírodovědné obory, informatiku, jazyky, polytechniku,
pracovní a řemeslné činnosti.
Odborných učeben je a bude i nadále využíváno také v rámci mimoškolních aktivit pořádaných školou a při zájmovém
vzdělávání dětí i dospělých, a to formou nabídky zájmových kroužků, kurzů, besed, přednášek, tvořivých dílen, workshopů
a akcí pro děti, rodiče i veřejnost.
V prostorách budovy školy je díky projektu zajištěn bezbariérový přístup pro žáky se zdravotním postižením formou
pořízení pásového schodolezu a vybodování bezbariérového WC.
Nové, moderní a atraktivní prostředí obou odborných učeben je žáky, pedagogy školy a veřejností přijímáno s velkým
ohlasem. Věříme, že je i velkou inspirací pro získávání dalších vědomostí a dovedností, rozšiřování okruhu znalostí a zájmů.
Pro pedagogy školy je nové prostředí motivující pro zkvalitnění a obohacení výuky o nové aktivizující výukové metody
využívané v rámci praktického i teoretického vyučování mnoha předmětů na 1. stupni základní školy.
Mgr. Lenka Holešová, starostka, Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

OBEC HORNÍ MĚSTO VYHLAŠUJE NOVOU SOUTĚŽ
O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU
Termín přihlášení: 15. 11. 2020 - 6. 1. 2021
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: Výzdoba musí být viditelná z veřejného prostranství, účastník soutěže souhlasí se zveřejněním fotografie
a jména v Hornoměstském telegrafu. Vítěze vybere v průběhu ledna kulturní komise a odmění věcnými cenami. Výsledky
budou zveřejněny v Hornoměstském telegrafu.
Ing. Zdeňka Havelková
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ OKNO, BALKON, ZAHRÁDKU…
Letos se soutěže zúčastnilo mnoho soutěžících s velmi krásnými příspěvky. Vybrat ty nejlepší byl pro kulturní komisi opravdu
těžký úkol. Představujeme vítěze, kteří budou odměněni věcnými cenami na obecním úřadě starostkou obce a zástupci kulturní
komise (bohužel, až koronavirová situace dovolí):
1. místo - Jana a Honzík Příhodovi, Horní Město (10 bodů)

2. místo - Pavlína Šuráňová, Horní Město, Stanislava Hrabinová, Horní Město (6 bodů)
3. místo - Martina Vilímková, Stříbrné Hory (4 body)
4. místo - Renáta Kouřilová, Horní Město (3 body)
5. místo - Andrea Šašinková, Dobřečov, Eva Bernaťáková, Skály (1 bod)
Vítězům gratulujeme a zároveň děkujeme, že pečujete o vzhled naší obce.
Mgr. Jana Kulhánková

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
s nadcházejícím podzimem se bohužel vrací povinnost nošení roušek a dalších hygienických opatření. Rád bych Vám touto
cestou poděkoval za trpělivost, vstřícnost a ohleduplnost k našim prodavačkám. Pro bezpečí, vás zákazníků, byly prodavačky
vybaveny potřebnými hygienickými pomůckami tak, aby se riziko přenosu kapénkové infekce snížilo na minimum.
Do prodejny byl zakoupen výkonný přístroj, který denně dezinfikuje celou prodejnu. Tento přístroj je účinný proti všem
mikroorganismům, a zejména virům, které spolehlivě odstraní z ovzduší i všech povrchů. Potřebné informace o hygienickým
opatřeních budou pravidelně aktualizovány ve výloze, a také vám je ochotně podá i personál. Věřím, že nadcházející zimní
období všichni ve zdraví přečkáme!
Marian Fréhar, majitel prodejny

Společenská rubrika
NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme všem našim občanům, kteří v měsíci září - prosinci 2020 slavili nebo oslaví své narozeniny a životní
jubilea.
Pan Ivan Lysáček, pan Jan Rotter, paní Justýna Zámečníková, paní Drahomíra Šindlerová, pan
Josef Klement, paní Věra Galíčková, pan Stanislav Tulis, pan Josef Tesař, paní Růžena Kozáková
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
Vladimír Tomčo, František Janošťák, Beata Rotter

ROZLOUČILI JSME SE
Pan Josef Daněk, pan Jan Holeš, paní Anna Kostová, paní Ilona Krajčová, pan Milan Ognar, pan Vlastislav Žák,
pan Stanislav Konvalinka, pan Miloš Šibal, pan Vojtěch Mikulka.
Pokud jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
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ŽIVOT V NAŠÍ OBCI A PODĚKOVÁNÍ PANÍ BOŽKOVÉ
Kdybyste se v naší obci zeptali kohokoliv, kdo
sestra. Možná se budete ptát, proč o ní píši tento
a zavzpomínala, jak se zapojovala do činností

je paní Božková, většina občanů ví, že je to zdravotní
článek. Ale ráda bych touto formou připomněla
v naší obci a co pro občany doposud dělá.

Paní Božková bydlí od roku 1961 v Horním
Městě. V roce 1965 byla přijatá jako zdravotní
sestra na dětské oddělení. Po zrušení dětské
ambulance začala pracovat ve zdravotnictví
v Rýmařově. Po čase nastoupila jako zdravotní
sestra do ordinace obvodního lékaře pro dospělé
v Horním Městě, kde pracuje doposud s Mudr.
Špicerovou. Je velice obětavá, pro naše občany je
v ordinaci každý den dopoledne. Obstarává vše, co je
potřeba ohledně zdravotní péče. Pravidelně v úterý
provádí odběry krve. V období pandemie COVID 19 zabezpečovala a stále zabezpečuje pacientům zdravotní služby, a to nejen
telefonicky. Paní Božková se v dřívějších dobách hodně angažovala i v jiných aktivitách. Jistě si na tu dobu mnoho z vás
vzpomene. Hodně pracovala s dětmi a mládeží. Vedla divadelní kroužek a připravovala také kostýmy pro divadlo. S kurzem
mladých zdravotníků, vyhrávala na různých soutěžích první místa. Byla dlouholetá předsedkyně Červeného kříže, členka
Svazu žen a pěveckého souboru v Horním Městě. Zúčastňovala se Vítání občánků jako zdravotní sestra, moderovala a uváděla
dětské maškarní plesy. Ráda vzpomíná na brigády spojené se Svazem žen. Hlavně na senoseče, kdy se opravdu při práci
pobavili a zasmáli. Velice jí bavila práce s dětmi, vzpomíná na doby, kdy společně chodili do přírody, kde si děti v praxi
ověřovali znalosti první pomoci a na opékání špekáčků. A také na spolupráci s hasiči, kde si mladí zdravotníci vyzkoušeli
základy první pomoci. Každoročně vypomáhala na faře v Horním Městě a v Rudě s přípravou hodů. Paní Božková byla a je
stále velice aktivní žena.

Miroslava Lopatová, kronikářka obce

Vážená paní Božková,
chtěla bych Vám vyjádřit poděkování za sebe a za občany, snad se naši občané nebudou zlobit, když rozšířím své díky
i za ně, za vše, co pro naši obec děláte. Pokaždé, když Vás potkám, jste usměvavá a stále veselá, svědomitá, nezištná
a neskutečně pracovitá. Uvědomuji si, jak důležitou roli pro naši obec vykonáváte a nesmírně si cením Vaší práce pro naše
občany. Přála bych si, aby Vás Vaše práce pro nás i nadále naplňovala a přinášela Vám tolik radosti jako doposud.
Mgr. Lenka Holešová, starostka
Hornoměstský telegraf vychází dne 12. 11. 2020. Příspěvky do dalšího čísla přijímáme do 15. 1. 2021.

