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Informace obecního úřadu
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD VII
Podle plánu měla být budova nové ČOV hotová do konce roku 2020. Nový harmonogram stanovuje dokončení budovy
do března roku 2021. Termín ukončení stavby kompletního projektu do 30. 9. 2021 a uvedení do trvalého provozu (kolaudace)
do konce listopadu 2022.
Dobrá zpráva je, že poskytovatel dotace schválil změnový list č. 1. Tímto se nám podařilo vylepšit a upřesnit původní
dokumentaci a tato změna bude velkým přínosem. Dojde k vybudování nové gravitační splaškové a dešťové kanalizace
v úseku u fabriky v délce cca 105 m. Díky tomu, že nám bylo schváleno přemístění ČS2 jsme ušetřili finanční prostředky,
které pokryjí náklady na vybudování nové splaškové a dešťové kanalizace v tomto úseku.
Mgr. Lenka Holešová, starostka

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. Dotace byla schválena na 3 roky. Nyní běží
druhý rok. Tratě nám udržuje Vlastislav Vašička obecní rolbou. Touto cestou bych ráda poděkovala za vzorně udržované tratě.
V letošním roce jsou tratě pro běžecké lyžování využívány velkým množstvím běžkařů. Informace o LBT naleznete
na stránkách www.bilestopy.cz anebo na stránkách obce Horní Město https://www.hornimesto.cz/lyzarske-bezecke-trate.

ODPADY, NAVÝŠENÍ POPLATKU
Od 1. 1. 2021 jsme zvýšili poplatek na svoz komunálního odpadu ze 700,-Kč na 800,-Kč na občana. V roce 2020 vybral obecní
úřad na poplatcích 799 713,- Kč (včetně odměny za separovaný odpad od EKO-KOMU). Výdaje na odpadové hospodářství
byly ve výši 893 539,27,-Kč. Rozdíl ve výši 93 826,27,-Kč dofinancovala obec z jiných příjmů a svoz komunálního odpadu
takto v roce 2020 dotovala. Často se ptáte, jestli je možné, aby chataři měli jinou sazbu poplatku než občané trvale hlášení
v obci. Podle nálezu Ústavního soudu je toto diskriminující. Fyzické osoby/vlastníci nemovitostí určených k individuální
rekreaci platí poplatek za nemovitost. Zatímco fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci platí poplatek za osobu.
Třídění a likvidace odpadů bude stále dražší. Stále se však nedaří výrazně snížit množství směsného komunálního odpadu
a většina obcí je tak nucena přistoupit k zvyšování poplatku za odpady.
Aktuálně řešíme problémy se tříděným odpadem, kdy občané často neberou ohledy na to, co do kontejneru na tříděný
odpad patří. Firmy, které od nás tento odpad odebírají, se brání a oznamují nám, že v případě znehodnocení plastového
nebo papírového odpadu komunálním odpadem, od nás přestanou odpady brát! Proto Vás vyzývám, k řádnému
třídění odpadu. V opačném případě se nám budou zvyšovat poplatky za komunální odpad a bude se to týkat nás všech!
Je nezbytné zabývat se touto problematikou a zefektivnit systém nakládání s odpady i v návaznosti na nový zákon o odpadech,
který platí od letošního roku. Ten ukládá obcím povinnost ukončit odvoz odpadů na skládky do roku 2030. Při dnešním
množství odpadu, který se netřídí, se však tento cíl zdá být nemožný. Obce si tak kladou otázku, jak dál, co dělat jinak a lépe.
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To byl také důvod, proč Sdružení obcí Rýmařovska podalo žádost o dotaci na Studii optimalizace systému nakládání s odpady
v jednotlivých obcích mikroregionu Rýmařovska včetně Horního Města. Bylo úspěšné a získalo dotaci od Moravskoslezského
kraje ve výši 190 000,- Kč. Hlavním cílem tohoto dokumentu je připravit se na novou legislativu, která je zaměřená hlavně
na zvýšení třídění a recyklace odpadů a odklon od skládkování.
Studie by měla najít cestu, jaká opatření zavést, jak zefektivnit odpadové hospodářství v jednotlivých obcích a městech
Rýmařovska, zda je pokrytí míst s nádobami na tříděný odpad dostatečné, jak ještě více motivovat občany k tomu, aby třídili
odpad, a to od nejmladší generace, až po nejstarší.
Studie se bude zpracovávat do června tohoto roku, vedení Sdružení obcí Rýmařovska a všichni starostové členských obcí
doufají, že dokument přinese očekávaný efekt a bude tak přínosem v oblasti odpadového hospodářství na Rýmařovsku.
Mgr. Lenka Holešová, starostka,
Ing. Nikola Pohanělová, Manažer Sdružení obcí Rýmařovska

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2021
Informace o poplatcích najdete na webových stánkách obce v sekci ŽIVOT V OBCI: https://www.hornimesto.cz/informaceo-poplatcich-v-roce-2021. Svozové dny komunálního odpadu naleznete na webových stránkách obce v sekci ŽIVOT V OBCI:
https://www.hornimesto.cz/svoz-komunalniho-odpadu-a-sberne-misto

INFORMACE O POPLATCÍCH V ROCE 2021
Název
Poplatek za svoz komunálního odpadu
800,- Kč/rok
Poplatek za svoz komunálního opadu u
podnikatelů s provozovnou
2 000,-Kč/rok
Poplatek za psa za rok činí:
v bytových domech: 500,-Kč, každý další 750,-Kč
v rodinných domech: 300,-Kč, každý další 450,-Kč
osoby starší 65 let: 50,- Kč, každý další 300,- Kč
Nájmy pozemků
Vodné
41,59 ,-Kč/m3
Stočné
29,62,-Kč/m3

Splatnost do
31.března, 30. září (pouze osoby přihlášené v obci)
31.března

31.března

31.března
VAK Bruntál
VAK Bruntál

Poplatky můžete uhradit osobně na obecním úřadě nebo na účet obce Horní Město: ČS a.s., č.ú. 1856949349/0800
VS: odpady 1337; psi 1341
Do zprávy pro příjemce: Jméno, příjmení, počet osob, adresu

OHLÁŠENÍ O VYMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ Z VEDENÍ NN – ČEZ DISTRIBUCE A. S.
Obnova distribuční sítě: obnova je v obci Horní Město a části obce Dobřečov požadována z důvodu stáří vedení
a závadových míst zjištěných při ŘPÚ (řád preventivní údržby). Navržené kabelové vedení v celé obci je z důvodu dodržení
vyhl. 501/2006 Sb., § 24, odst. 1., která nařizuje rekonstruované nebo nové distribuční zařízení v zastavěném území řešit, jako
PODZEMNÍ KABELOVÉ.
Protože na některých dotčených podpěrných bodech máme umístěno své zařízení veřejného osvětlení (VO), je nutné, abychom
současně se stavbou ČEZu provedli i úpravu našeho zařízení. Jedna z možností je, že VO bude zachováno na stávajících
sloupech, které obec od ČEZu Distribuce a.s. odkoupí. Kabely půjdou pod zem anebo zůstanou vedeny nad zemí. Poslední
možnost je, že sloupy na VO koupíme nové a kabely půjdou pod zem.
Energetický zákon obsahuje celou řadu práv provozovatele distribuční soustavy, které nám neumožní se této akci vyhnout.
Termín realizace v Horním Městě 2024 – 2025; v Dobřečově 2022.
Mgr. Lenka Holešová, starostka
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Slovo starostky
Vážení občané, máme za sebou polovinu volebního období a níže uvádím aktivity, které se nám podařily realizovat v roce
2020 a které plánujeme na rok 2021.

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2020
Podařilo se nám realizovat všechny plánované aktivity na rok 2020. Výstavba ČOV je stále v běhu. Monitorovací
a zabezpečovací práce v podzemí jsou u konce, podzemí je úspěšně zkolaudováno, nyní probíhají schvalovací procesy
a v průběhu roku 2021 bude podzemí otevřeno veřejnosti. Ukončili jsme práce na odborných učebnách a sociálním zařízení
v ZŠ.
Další provedené práce jsou:
• oprava zábradlí a opěrné zdi u bytového domu č. p. 234;
• na hřbitově ve Stříbrných horách jsme opravili plot, zbourali márnici a na jejím místě stojí krásný dřevěný kříž;
• pořídili jsme starší rolbu a prodali sněžný skútr Buran; v prostorách sběrného místa vzniklo zpevněné místo pro stání
rolby;
• koupili jsme obchod ve Skalách; prodali jsme bytový dům č. p. 24 ve Skalách a rodinný dům č.p. 38 ve Stříbrných
Horách;
• pokračujeme ve výsadbě zeleně (na jaře nás mimo jiné přivítají další narcisy a krokusy);
• velký kus práce odvedli zaměstnanci obce po přívalovém dešti, kdy jsme vlastními silami opravili poničené cesty
v Dobřečově a v Rešově a také poničené mosty na potoku Huntava;
• na místě bývalé šachty byly odstraněny nefunkční rampy a trafostanice, byly zasypány kalové jímky zeminou;
• rekonstrukce dalších dvou obecních bytů;
• správa obecních bytů;
• místostarosta zajistil zdarma traktůrek na odhrnování sněhu z chodníků;
• realizace a výstava slaměných betlémů;
• potýkání se s opatřeními souvisejícími s COVID 19; kvůli vzniklé situaci se nám bohužel nepodařilo uskutečnit
plánované kulturní a společenské akce;
• a další práce s plynulým chodem obce.

PLÁNY NA ROK 2021
Podané žádosti o dotace:
•
•
•
•

dotace přecházející z minulého roku – výměna kotle v MŠ;
oprava místních komunikací ve středu obce Horní Město a příjezdu ke hřbitovu ve Skalách;
napojení vodovodu ve Stříbrných Horách – kolonka;
opakovaná žádost o dotace - revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě –
Revitalizace území po těžbě ve Skalách u Rýmařova v k.ú. Skály u Rýmařova.

Co běží a co plánujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•

dokončení ČOV;
připojení doposud nenapojených nemovitostí na kanalizační řad obce;
vybudování kanalizačního řadu v místech, kde doposud chybí;
otevření podzemí;
údržba lyžařských běžeckých tratí;
přístřešek pro rolbu v prostorách sběrného místa;
buňky na tříděný odpad v prostorách sběrného místa;
kulturní a společenské akce.
Mgr. Lenka Holešová, starostka
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Ze života spolků, sdružení, organizací
ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY
Vážení rodiče, spoluobčané,
velmi nás mrzí, že nemůže již více než rok prezentovat svoji práci a činnost veřejnosti a také pořádat nejrůznější kulturní,
sportovní i vzdělávací akce nejen pro děti tak, jak jste byli zvyklí v minulých letech. Optimisticky se ale díváme do budoucna
a těšíme se na příští měsíce, příští školní rok, zkrátka na lepší časy. A co nás čeká v nejbližších dnech? Určitě je to zápis
do základní i do mateřské školy.
Co chystáme pro naše budoucí prvňáčky?
• Zápis do základní školy proběhne v dubnu, opět distančně, popř. osobním podáním. Informace obdrží rodiče včas
prostřednictvím zaslané pozvánky. Pokud nemáte v obci trvalé bydliště, a máte zájem o vzdělávání v naší základní
škole, obraťte se na mě telefonicky, osobně, mailem (7240750227, zsmshornimesto@zsmshornimesto.cz).
• Pro rodiče předškoláků bude na konci března zorganizována individuální schůzka, kde získáte další informace o naší
škole, o organizaci, průběhu vzdělávání a budou vám zodpovězeny veškeré dotazy.
• Adaptační program tzv. „Školáček“ pro předškoláky proběhne pravděpodobně v měsících květnu a červnu (až to situace
dovolí). Děti si vyzkouší dvakrát v týdnu od 12. 30 do 16.00 školu „nanečisto“. Bude je čekat velká spousta her,
vzdělávacích aktivit a dalších zajímavých činností. Seznámí se tak nejen s prostředím školy, se staršími kamarády,
ale i se mnou, jako se svou paní učitelkou v 1. třídě, s paní vychovatelkou, se školní družinou, školním klubem apod.
Protože preferuji individuální přístup, i já budu mít možnost vaše dítě lépe poznat před nástupem do školy, rozpoznat
jeho vzdělávací potřeby, nadání, zájmy. Veškeré tyto nabízené aktivity výrazně usnadní dětem přechod z mateřské školy
do základní.
• Pokud bude příznivá epidemiologická situace, což si všichni přejeme, zorganizujeme pro naše budoucí prvňáčky
dodatečně „opravdový“ zápis do školy, případně akci „Rozloučení s předškoláky“ na konci měsíce června,
a to za dodržení všech nařízení a opatření. Uděláme pro to maximum, ale nezlobte se, pokud to nebude možné tak, jako
v minulém školním roce. Ministerstvo nám sice dává obrovský balík „pouze doporučení“, ale vystavujeme se
problémům, jestli je nebudeme dodržovat. A situace je bohužel stále vážná.
• Pro naše prvňáčky připravujeme set školních pomůcek zdarma v hodnotě téměř 2000,- Kč a jiné dárky od našich
sponzorů.
• Spolupracujeme s nadací Women for Women, o.p.s a poskytujeme potřebným žákům obědy zdarma po dobu docházky
do školy.
• Pro příští školní roky budeme přijímat také žáky k individuálnímu/domácímu vzdělávání. Už nyní zaznamenáváme
velký zájem o naši školu z řad rodičů napříč ČR.
Co chystáme pro naše budoucí malé školáčky ve školce?
• Zápis do mateřské školy proběhne v květnu. Zatím také pravděpodobně také distančně. Tak, jako rodiče budoucích
prvňáků, obdržíte informace prostřednictvím zaslané pozvánky k zápisu. Pokud nemáte v obci trvalé bydliště, a máte
zájem o vzdělávání v naší mateřské škole, veškeré informace získáte z našich plakátů, na webových stránkách školy
www.zsmshornimesto.cz, nebo mě můžete kontaktovat taktéž osobně, mailem, telefonicky.
• Adaptační program pro děti a rodiče tzv. „Miniškoláček“ bude probíhat pravděpodobně také v měsících květnu
a červnu. Rodiče s dětmi budou moct navštěvovat 1x týdně mateřskou školu od 14. 45 do 16. 30 hodin (na základě
individuální domluvy i vícekrát, případně v jiný čas).
• Pro naše budoucí malé školáky připravujeme k zápisu dárky od našich sponzorů.
Děkujeme vám za důvěru v nás vloženou a těšíme se na spolupráci v dalších školních letech.

Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město
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ÚSPĚŠNOST NAŠICH ŽÁKŮ PŘI PŘECHODU DO ŠKOL V RÝMAŘOVĚ
Naše základní škola vzdělává žáky od 1. do 5. ročníku. Z dostupných informací a na základě zpětné vazby od učitelů i rodičů
víme, že naši žáci, „naše děti“, jsou při dalším vzdělávání v Gymnáziu Rýmařov i v Základní škole Rýmařov, úspěšné. Jsou
šikovné a samostatné ve výuce i v přípravě na školu. V rámci svých individuálních schopností a možností mají vytvořeny
kompetence jako kvalitní základ pro další vzdělávání. Učitelé u nich oceňují nejen školní práci a přístup k ní, ale i ve většině
z případů kamarádské chování a soudržnost. Bývají opravdu velkou posilou při budování pozitivních vztahů ve svém novém
třídním kolektivu. Zúčastňují se nejrůznějších soutěží, olympiád, nadále rozvíjí své vědomosti, dovednosti, nadání.
Za období sedmi minulých let všichni zájemci o studium složili úspěšně přijímací zkoušky na osmileté gymnázium.
Z kapacitních důvodů nebyl přijat pouze jeden žák.
Jsme velmi rádi, že náš individuální a rodinný přístup, potřeba na sobě pracovat i neustále zkvalitňovat prostředí školy,
se ve všech směrech vyplácí. Na „naše děti“ jsme opravdu pyšní!
Ne vždy se vše povede, samozřejmě ani nás neminou problémy... Důležité však je, že ke své práci přistupujeme s pokorou,
s jasným cílem, s chutí se neustále zlepšovat, učit se a zdokonalovat své vzdělávací působení. Bez rodičů, bez příznivců školy
a bez podpory naší komunity a obce bychom to nezvládli. A za to vám všem patří veliký dík.
Za kolektiv ZŠ,
Jana Kulhánková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

NOVÁ VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA V HORNÍM MĚSTĚ

V březnu otevíráme v Horním Městě, v budově bývalé trafiky u autobusové zastávky veterinární ošetřovnu se zaměřením
především na malá zvířata-psy a kočky a další domácí mazlíčky. Samozřejmě můžete přijít i s ovcí či kozou, ale zde bude asi
pro všechny strany pohodlnější domluvit si návštěvu pacienta u Vás doma.
Výjezdní veterinární službu jsem začala provozovat, protože už při předešlé
práci na veterinárních klinikách v Ostravě a Havířově i na menší veterinární
ošetřovně ve Frýdlantu mi připadalo, že pro některé pacienty je návštěva
ordinace značně stresující a mnohem lépe se s nimi jde “domluvit” třeba venku
před ordinací. Jiná zvířata zase hůře snáší transport, nebo dojde k situaci, že
majitel zrovna nemá jak je přivézt. Samostatnou kapitolou jsou malá, ještě
nenaočkovaná štěňata a koťata, která by s případně nemocnými zvířaty v
čekárně ani do styku přijít neměla. Mimo ordinaci samozřejmě nelze provést
veškerá vyšetření a ošetření, ale většina prevence (očkování, odčervení,
aplikace mikročipu či vystavení europasu, ale také třeba odběry krve) nebo
některá kontrolní ošetření jde provést i v pohodlí Vašeho domova. V samotné
ošetřovně bych potom ráda zavedla objednávkový systém, aby co nejvíce
klientů přišlo vždy na určitou dobu a vyhnuli se delšímu čekání.
Kromě preventivních úkonů, diagnostiky a terapie onemocnění nabízím také
sonografické vyšetření, ultrazvukové ošetření zubního kamene, chirurgické
ošetření ran, chirurgii měkkých tkání a ve spolupráci s laboratořemi
hematologické a biochemické vyšetření krve, popřípadě cytologické
a histologické vyšetření novotvarů. Začínala jsem jako veterinářka ve městě,
ale vzala jsem si baču z Beskyd a na statku chováme ovce, kozy, králíky,
drůbež a jalovice, takže už více než sedm let funguju jako veterinář vesnický. Od Kopřivnice jsme se za čistším vzduchem
přestěhovali do Rešova a já se těším na nové pacienty, ať už od března v ordinaci v Horním Městě, nebo kdykoliv dříve
po telefonické domluvě v Rešově či v terénu.
MVDr. Markéta Vavřínová
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU
V loňském roce byl vyhlášen 1. ročník soutěže O nejhezčí vánoční výzdobu. Zúčastnilo se několik soutěžících s velmi
krásnými příspěvky. Představujeme vítěze, kteří budou odměněni věcnými cenami na obecním úřadě starostkou obce
a zástupci kulturní komise (bohužel, až koronavirová situace dovolí):
1. místo – Anna Tušinovská, Horní Město 181 (13 bodů)

2. místo – Jitka Fabriková, Dobřečov 114 (10 bodů)

3. místo – Lenka Pomothyová, Horní Město 71 (7 bodů)

Vítězům gratulujeme a zároveň děkujeme, že pečujete o vzhled naší obce.
Mgr. Jana Kulhánková

BETLÉM A VÁNOČNÍ STROMEČEK
V Horním Městě v roce 2019 byl prvním rokem k vidění slaměný betlém, který měl velký úspěch nejen u našich občanů.
Proto se pár nadšenců rozhodlo betlém v Horním Městě rozšířit o další postavy a umístit nové betlémy do Skal, Rešova
a Dobřečova. Zaměstnanci obce připravili a nazdobili vánoční strom v Horním Městě a ve Skalách. První adventní neděli

7

HORNOMĚSTKÝ TELEGRAF, ČÍSLO 1, BŘEZEN 2021, vydává Školská a kulturní komise obce Horní Město, email: kkomise@email.cz

29. 11. 2020 se vánoční stromy rozsvítily a betlémy osvětlily. Bohužel vládní opatření nedovolovalo uspořádat slavnostní
rozsvícení vánočního stromečku s kulturním programem.
Obec Horní Město děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě betlému a vánoční výzdoby.

Miroslava Lopatová, kronikářka obce

SVAZARM
Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) vznikl 4. listopadu 1951 po vzoru Sovětského DOSAAF (Dobrovolná společnost
pro spolupráci s armádou, letectvem a námořnictvem). V Horním Městě byl Svazarm založen v roce 1952. V naší obci
se nejvíce zabýval motorismem. Původně měl své sídlo s dílnou vedle obecního úřadu, dnes tam budova nestojí, prostor je
určen pro parkování aut. Později užíval budovu č. p. 36 vedle panelových domů. Dnes budova slouží jako rodinný dům.
Pod vedením Jaroslava Šubrta spolek vzkvétal a patřil mezi nejaktivnější organizace střediskové obce. V letech 1984 – 1985
členové Svazarmu vybudovali motokrosový areál na Josefce. Další rok vybudovali u hřiště trať pro Bikros. Měli ve svých
řadách patnáct čestných dárců krve, sedm členů bylo zapojeno v místní jednotce PS VB. Účastnili se také brigád při senoseči,
žních i sběru brambor, zapojili se do akce „Z“, sbírali druhotné suroviny. Vše, co zakoupili a vybudovali, dělali jen z vlastních
finančních prostředků. Také psali příspěvky o činnosti Svazarmu do různých novinových rubrik, jako například Jaroslav Šubrt,
Ladislav Galíček a Vlastislav Vašička. Za vydělané peníze na brigádách zakoupili dvě motorky Čezetu 125 cm³ a 250 cm³.
Na těchto motorkách závodili v motoskijöringu a motokrosových závodech Milan Vágner a Radek Šašinka. Dále vlastnili
sklápěč Praga S5T a malý motocykl pionýr 50 cm³. Zajistili také kola pro mladé závodníky. Pořádali motoskijöring, motokros,
soutěže ve střelbě vzduchovkou, zábavy a věnovali se hodně mládeži.
Kronikář Dušan Drápal do kroniky Horního Města zaznamenal:
V roce 1952 založen Svazarm
V roce 1957 Svazarm vedli Evžen Hlobil a Jaroslav Šťastný.
V roce 1958 měl Svazarm 44 členů, pomohl při organizaci Sokolského závodu, při dostavbě autobusové čekárny a uspořádal
23. ledna závody v motoskijöringu.
V roce 1962 byl předsedou Vladimír Hon. Měl 37 členů. Vybudoval svépomocnou dílnu pro opravu motocyklů
a uspořádal motoskijöring.
V roce 1963 na svépomocné dílně odpracovali 275 hodin. 14. července uspořádali dostihový den, 28. července jízdu zručnosti
na malých motocyklech a další akce pro mládež, o prázdninách stanový tábor.
Svazarm v říjnu 1964 vytvořil výbor ve složení: Vágner, Mlčuch, Rotter, Šašinka, Rischková, Honová. Zaměřil svou činnost
na „kutilství“ v svépomocné dílně pro motoristy. Uspořádal též motoskijöring.
V roce 1966 živelně pracuje Svazarm pod vedením Dudové.
V roce 1967 vyvíjí slabou činnost.
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V roce 1969 byl předsedou Jaroslav Hrušovský. Dne 2. února uspořádali zdařilý motoskijöring za účasti
14. strojů. V 250 cm³ zvítězil Urban s Hořákem. V 350 cm³ Macháček s Fabrikem.
V roce 1970 Svazarm uspořádal 8. února zdařilý motoskijöring na okruhu v obci na 3. kola:
V kubatuře do 100 cm³ soutěžili 4 jezdci, do 250 cm³ 8 jezdců a do 500 cm³ 6 jezdců. Absolutním vítězem byl Ludvík
Macháček. Závodníkům přihlíželo 600 diváků a byl přítomen komisař z Bruntálu.
V roce 1972 pořádal motoskijöring 6. února. Trénink závodníků probíhal dost neorganizovaně a ohrožoval bezpečnost občanů.
V roce 1973 Svazarm uspořádal 11. února populární motoskijöring.
V roce 1976 Svazarm oslavil 25. výročí. Na veřejnosti se představil tradičním motoskijöringem.
V roce 1977 nejslabší činnost vyvíjí Svazarm.
V roce 1981 předsedkyní Svazarmu je Vlasta Křenková. 28. února pořádala organizace motoskijöring.
V roce 1982 zvolen nový předseda Jaroslav Šubrt.
V roce 1983 Svazarm pořádal 19. února tradiční motoskijöring. Dráha vedla obcí. Za účasti místních i cizích zvítězili Janoš
- Kroutil z Ondřejova. Z místních si dobře vedla dvojice Žák - Pořízka.
V roce 1984 Svazarm se stává pod předsednictvím Jaroslava Šubrta velmi aktivní organizací.
Dne 22. ledna uspořádala organizace motoskijöring, 1. května se konal ukázkový motokros v nově vybudovaném areálu,
25. srpna soutěžní motokros.
V roce 1985 Svazarm má 45 členů. Na Josefce vybudovali motokrosový areál se všemi náležitostmi. Za účasti 42 závodníků
pořádali 26. ledna motoskijöring ve dvou kategoriích cestovních a terénních motocyklů.
V roce 1986 mezi nejaktivnější patří Svazarm, má 70 členů. 25. ledna motoskijöring, 1. března maškarní ples, 19. dubna
školení řidičů amatérů, 9. srpna krajský přebor v motokrosu, po závodech diskotéka, 11. října taneční zábava Vinobraní.
Na škole má patronát nad střeleckým družstvem.
V roce 1987 Svazarm pořádal 10. ledna ulicemi obce motoskijöring 24. ročník ve spolupráci s pomocnou stráží veřejné
bezpečnosti. V cestovních posádkách zvítězila místní posádka Suchý - Haberhauer, ve speciálech Grulich - Kappel
z Rýmařova. Podchytil mládež v kroužku bikrosu (zvlášť upravená jízdní kola pro jízdu v terénu), 24. června se konal okresní
přebor v bikrosu, 5. srpna v areálu Josefky se konal za velmi špatného počasí krajský přebor v motokrosu třídy 250 cm³
a volný 500 cm³za účasti střediska Dukly Olomouc. Členové odpracovali na areálu 2 500 hodin. Rokem 1987 se kronika
uzavírá.

MOTOSKIJÖRING V ULIČKÁCH VE VZPOMÍNKÁCH
První závody motoskijöringu v Horním Městě byly v začátcích odstartovány
na hlavní silnici. Závodníci jeli směrem k poště, kolem zídky starého hřbitova
(dnes tam zídka ani hřbitov nejsou), projelo se uličkou kolem autobusové
zastávky k obecnímu úřadu a zpět na hlavní silnici. Pořadatelé postupem času
měnili startovací dráhu kvůli zvýšené dopravě a také výstavbě nové cesty.
Několikrát se startovalo od obecního úřadu, později od autobusové zastávky.
Průjezd byl uličkami kolem domů směrem ke škole a dále uličkou kolem domů
a „národňákem“ k obecnímu úřadu a zpět k autobusové zastávce. Nejnáročnější
pro motorkáře a lyžaře byl a je „národňák“, pro diváky nejlepší podívaná.
V minulosti si někteří závodníci stěžovali na obtížnost této tratě. Pořadatelé se
snažili vyhovět požadavku a trať v dalším ročníku upravili. Místo „národňákem“ se zkrátila trať o uličku blíže a vyjelo se
na křižovatce kolem domu č. p. 75 a odbočilo se směrem k zastávce. Tato trať se neujala a vrátila se k původní, která se jezdí
doposud.
Motoskijöring byl pro všechny velká událost a každou zimu se na závody těšili.
Někteří motorkáři a lyžaři začínali s motoskijöringem ještě na základní škole. Většinou začínali závodit na malém pionýru.
Jako například František Suchý. V dospělosti jezdil závody na svých motorkách Jawa 350 cm³
a na Čezetě 380 cm³. Jeho lyžaři byli Jiří Haberhauer, Pavel Svozílek a Radek Šašinka. Dalšími závodníky v začátcích
motoskijöringu byli František Kůdela, František Vilímek, Ludvík Macháček, Olin Urban, Josef Pjajko, Jaroslav Šubrt, Jan
Kulhánek, Zdenek Rotter, František Žák a také k nám jezdilo spoustu závodníků z Rýmařova a okolí. Jako lyžaři za motorkou
jezdili například Josef Tesař a Ladislav Galíček. Po roce 1982 nastoupila další generace závodníků. Rostislav Gajdošík,
Ladislav Chlebec, Petr Konvalinka, Radek Šašinka, Milan Vágner, Vlastislav Žák. Závodit se jezdilo také do Rýmařova
a Světlé Hory.
Z několika novinových článků je možné zjistit něco o tomto sportu v Horním Městě:
Víte, co je motoskijöring? S touto otázkou přišli v roce 1985 do jedné redakce deníku RD Miroslav Glier
a Antonín Rovnaník, kteří v tomto závodě téhož roku, obsadili druhé místo ze šestnácti dvojic. Z článku se dozvídáme,
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že motoskijöring se jezdil nejvíce ve Finsku, odkud je i jeho název. Doslovný překlad tohoto názvu je: motocyklem lyžař
tažený.
Z jiných článků lze vyčíst úspěchy místních závodníků. V roce 1983 se V. Žák – M. Pořízka po zlomení lyže umístili
na čtvrtém místě. V roce 1984 obsadili třetí místo V. Hampl - R. Gajdošík. V roce 1986 kdy organizace začínala s mladými
závodníky, byl vložen závod malých motocyklů, vítězem se stal M. Vágner - J. Fof.
Nejrychlejší průjezd cílovou páskou byl 89,85 km za hodinu.
Po ukončení Svazarmu v roce 1990 začíná další historie motoskijöringu.

Děkuji Františku Suchému a Ladislavu Galíčkovi za spolupráci při tvorbě článku.
Miroslava Lopatová, kronikářka obce

Společenská rubrika
NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme všem našim občanům, kteří v měsíci lednu - červenci 2021 slavili nebo oslaví své narozeniny
a životní jubilea.
Paní Jaroslava Šašinková, paní Marie Dorotíková, paní Marie Lysáčková, paní Eleonora Schmidová, pan Josef Dzingel,
paní Hana Mondeková, paní Jarmila Kuželová, paní Marie Machurová, pan Milan Jandel.
Nejstarší občanka obce Horní Město – paní Věra Navrátilová oslaví 94 let.

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.
Od prosince 2020 jsme do naší obce nepřivítali žádné miminko.
10

HORNOMĚSTKÝ TELEGRAF, ČÍSLO 1, BŘEZEN 2021, vydává Školská a kulturní komise obce Horní Město, email: kkomise@email.cz

ROZLOUČILI JSME SE
Pan Emil Pilát, paní Alena Skřipcová, pan František Šindler, paní Marie Vašičková, pan Blahoslav Mach.
Pokud jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.

STÁTNÍ SVÁTKY V ROCE 2021

1. 1.

Den obnovy samostatného českého státu

1. 1.

Nový rok

2. 4.

Velký pátek

5. 4.

Velikonoční pondělí

1. 5.

Svátek práce

8. 5.

Den vítězství

5. 7.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.

Den upálení mistra Jana Husa

28. 9.

Den české státnosti

28. 10.

Den vzniku samostatného československého státu

17. 11.

Den boje za svobodu a demokracii

24. 12.

Štědrý den

25. 12.

1. svátek vánoční

26. 12.

2. svátek vánoční

Miroslava Lopatová, kronikářka obce
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NADACE ČEZ VYHLÁSILA GRANTY NA ROK 2021
V loňském covidovém roce podpořila v Moravskoslezském kraji rekordní počet projektů.

Čtyři grantové projekty Nadace ČEZ už jsou opět otevřené pro příjem žádostí, celkem jich letos nadace otevře šest.
Vloni podpořila v Moravskoslezském kraji rekordní počet projektů – na více než 240 prospěšných aktivit přispěla
bezmála 15 milionů korun. Více než třetina darovaných prostředků šla na zmírnění dopadů epidemie covid-19,
ať už se jednalo o nákup dezinfekčních prostředků, nemocničního vybavení nebo podporu hasičů, domovů pro seniory
a škol. Rekordní byl rovněž zájem o grant Stromy a o nový program zaměřený na rozvoj neziskových organizací.
Největší firemní nadace v České republice má za sebou velmi rušný rok. Ostré tempo ale nasadila i letos: hned na začátku
roku spustila dva grantové programy, v únoru otevřela další dva a poslední dvojici chystá na začátek března.
„Loni jsme v Moravskoslezském kraji směřovali více než třetinu financí na pomoc proti epidemii covid-19. V rámci rychlé
krizové pomoci jsme podpořili nákup dezinfekčních prostředků, šití roušek, rozvozy léků nebo jídel zranitelným skupinám
obyvatel. Další peníze směřovaly na vybavení do nemocnic, ale také hasičům, na podporu on-line výuky nebo na zmírnění
izolace klientů v domovech pro seniory,“ vyjmenovává ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
I letos poběží šest grantových programů. Podpora regionů zaměřená na charitu, kulturu, zdravotnictví, sport i ekologii,
a podpora výstavby a obnovy Oranžových hřišť jsou otevřeny celoročně. Jen Oranžových hřišť má nadace na kontě po celé
republice přes 600 za 388 milionů korun. Už dávno se přitom nestaví jen dětská a sportovní – obce mají čím dál větší zájem
také o workoutová či seniorská. Od začátku února mohou obce, školy, hasiči, skauti i další spolky žádat o podporu na výsadbu
zeleně v rámci grantu Stromy, který za dobu svého trvání vrátil do české krajiny přes 100 000 stromů. Rovněž od února je
možné podávat granty do programu Oranžový přechod zaměřeného na zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce. Od roku
2013 jich Nadace ČEZ pomohla lépe osvětlit přes 170.
Loni také nadace odstartovala nový grantový program Neziskovky, určený na podporu rozvoje a profesionalizaci českého
neziskového sektoru. „Pilotní grantové řízení vzbudilo obrovský zájem – během jednoho měsíce dorazilo přes 260 žádostí,
nadace vyhověla 54 z nich částkou 4,6 milionu korun. Na základě pozitivního ohlasu proto Neziskovky opět vyhlásíme letos
v březnu,“ říká Ziková. Moravskoslezské organizace byly v rámci Česka nejaktivnější, získaly na svůj rozvoj přes 1,2 milionu
korun.
Nadace ani letos nezapomene na lidi, kterým nepřál osud, a na podzim spustí tradiční charitativní projekt „Plníme přání“,
do něhož osoby v těžké životní situaci doporučují samotní zaměstnanci Skupiny ČEZ. Těm jsou určeny i zaměstnanecké
granty, změřené na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílejí právě
zaměstnanci Skupiny ČEZ.
Nadace ČEZ Přehled všech aktuálních grantových řízení i pravidla pro podání žádostí jsou k dispozici na webových stránkách
Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz).
Grantová řízení Nadace ČEZ 2021
Grantové řízení
Oranžové hřiště
Podpora regionů
Stromy
Oranžový přechod
Neziskovky
Zaměstnanecké granty

Příjem žádostí
celoročně
celoročně
1. 2. - 26. 2. 2021
1. 2. – 30. 4. 2021
1. 3. – 26. 3. 2021
1. 3. – 31. 3. 2021
Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ

Hornoměstský telegraf vychází dne 17. 03. 2021. Příspěvky do dalšího čísla přijímáme do 15. 6. 2021.
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