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Informace obecního úřadu
ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ NA ROK 2022
Informace o poplatcích naleznete na webových stánkách obce v sekci ŽIVOT V OBCI: https://www.hornimesto.cz/informaceo-poplatcich-v-roce-2022. Svozové dny komunálního odpadu, včetně ceníku úhrad z využití obecního systému odpadového
hospodářství právnickými i fyzickými osobami, naleznete na webových stránkách obce v sekci ODPADY:
https://www.hornimesto.cz/Odpady.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD IX
Práce na ČOV byly předány a ukončeny dle plánu k 30. 9. 2021. Nyní probíhá zkušební provoz, který potrvá do července
2022. Zkušební provoz slouží k tomu, aby měli všichni ti, kterým se vybudovala přípojka na kanalizační řad čas, připojit své
domácnosti a zároveň slouží k odstranění nedostatků a optimalizaci chodu ČOV a její technologie. Podmínkou dotace je,
napojit doposud nenapojené domácnosti. Je nutno připomenout, že ti, kteří se ještě nepřipojili, mají povinnost tak učinit
nejpozději do června 2022. Pokud tak neučiní, hrozí nám, že budeme muset vracet část dotace! Po ukončení zkušebního
provozu bude provedena kolaudace a vysoutěžen nový provozovatel.
Navazující akce, vybudování dalších 14 přípojek a kanalizačních řadů firmou LB 2000, byla započata na podzim 2021 a bude
ukončena v květnu 2022. Kanalizační řady a 13 ks přípojek bylo již realizováno, zbývá tedy realizovat ještě jednu přípojku,
dokončit úpravy terénu a přimět občany, aby napojili své domácnosti. V rámci těchto akcí byly připojeny na kanalizační řad
mateřská školka i fabrika.
Stejně jako v minulém čísle uvádím následující povinnosti občanů. Všichni ti, kteří jste byli osloveni v loňském roce
a budete se nově napojovat na kanalizaci, musíte:
 uzavřít Smlouvu s provozovatelem VAK Bruntál o odvádění odpadních vod;
 s obcí uzavřít Dohodu o připojení na kanalizační řad;
 předat na obecní úřad zákres skutečného provedení kanalizační přípojky.
Vyzývám tímto všechny, kterých se to týká, aby neodkládali napojení svých nemovitostí a učinili tak co nejdříve,
jakmile to počasí dovolí. Děkuji vám tímto za spolupráci a v případě, že máte nejasnosti, neváhejte se na nás kdykoliv
obrátit.
V souvislosti s vybudováním nové čističky odpadních vod a zákonné povinnosti vytvářet fond na obnovu a opravy se v roce
2022 zvyšuje výše stočného na 49,98 Kč/1m3. Pro porovnání uvádím odkaz, kde máte možnost srovnat výši stočného
a vodného ve 219 městech ČR https://www.skrblik.cz/energie/voda/cena-vody/. Cena stočného v ČR se v roce 2022 pohybuje
od 35,- Kč až po 58,85,- Kč.
Mgr. Lenka Holešová, starostka
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Slovo starostky
PROJEKTY NAŠÍ OBCE
V posledním čísle z října 2021 jsem uváděla projekty, které se nám podařilo realizovat v roce 2021 a které plánujeme na rok
2022.
Nyní přehledně rozvádím názvy projektů a jejich náklady v období od 2018-2021. V roce 2022 máme plno plánů, které byly
zmíněny již v minulém čísle. K nim se přidá ještě další nemalý projekt – rekonstrukce vodojemu, který se bude připravovat
v polovině roku 2022 (dokladová část, vytvoření studie na zhodnocení aktuálního stavu, zhodnocení investičních nákladů vs.
provozní náklady, zhodnocení spolehlivosti dodávky vody v navrženém řešení). K realizaci dojde v následujících letech.
Rozpracován je projekt na opravu rybníku v Rešově, kde se nám jedná hlavně o jeho odbahnění. V současné době je rybník
vypuštěný a další postup závisí na výsledku rozboru vzorků sedimentů, které bude možné odebrat až po rozmrznutí.
REALIZOVANÉ PROJEKTY 2018 - 2021
Název projektu
Zajištění hornicky postiženého území pod centrem
obce Horní Město v období 2017 – 2019/2020

Zahájení prací
1. etapa 2014-2016
2. a 3.etapa 2017-2020

Ukončení
prací
30.07.2020

Celkové
náklady bez
9 446 400

Dotace bez DPH Vlastní podíl obce
9 446 400

1 983 744 (DPH)

Budování odborných učeben na Základní škole v Horním Městě
Rekonstrukce stávajících ČOV v k.ú. Horní Město
Zdroje pitné vody - Propojení stávajícího vodovodu
ve Stříbrných Horách

01.06.2020
18.05.2020

05.10.2020 2 256 049,55
30.09.2021 29 842 962,45

2 374 789
13 568 812

118 739,45
16 274 150

12.07.2021

01.09.2021

392 532,80

314 026 Kč

78 506, 56

Oprava památníků obětem 1. Světové války
a oplocení Dobřečov + Rešov

01.06.2021

15.06.2021

59 835,00

0

59 835,00

Plán akcí na rok 2022
Název projektu
Kanalizační řady 122 M + 14 ks přípojek
Zadána oprava kříže na hřbitově ve Skalách
Výměna kotlů v ZŠ
Podaná žádost o dotaci na opravu kříže na hřbitově v Dobřečově
Podaná žádost o dotaci na opravu místních komunikací
Oprava střechy na technických dílnách

Zahájení prací

Ukončení
Celkové
prací
náklady s DPH
01.10.2021
31.05.2022 3 173 066
jaro 2022
jaro 2022
55 000
únor 22
únor 22
387 200
v závislosti na získání dotace
2022
189 956
v závislosti na získání dotace
2022
3 134 002
2022
2022

Dotace

Vlastní podíl obce

0
0
0
132 969
2 507 201
0

3 173 066
55 000
387 200
56 987
626 801

Jeden velký projekt stojí za to, abych mu věnovala více řádků. Jedná se o již zmiňovanou akci ČEZu - Obnova distribuční
sítě z důvodu stáří vedení a závadových míst zjištěných při řádu preventivní údržby (první článek byl uveřejněn
v březnovém čísle občasníku - 2021). 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. Jednoduše řečeno ČEZ bude v celé obci Horní Město likvidovat sloupy, na kterých jsou vedeny
elektrické kabely a tyto půjdou pod zem. Celý projekt je rozdělen do pěti částí s termínem realizace 2024 – 2025. Projektové
dokumentace ČEZu jsou již z části hotovy a mnohým z vás již byly zaslány dopisy, ve kterých vás projektanti oslovují a
informují o tom, co se bude dít. Nevíte-li si rady, přijďte se informovat na úřad, vše vám ráda vysvětlím a pomohu vám
s komunikací s projektanty.
Se záměrem ČEZu vymístit kabelové NN v obci souvisí další dvě navazující akce, které plánuje obec realizovat. První je
oprava místních komunikací v roce 2022. Dotaci jsme podali již koncem roku 2020, byli jsme bohužel neúspěšní. V prosinci
2021 jsme podali žádost znovu s tím, že máme vysoutěženého i zhotovitele (JR STaKR s.r.o. v hodnotě 2 590 084,37,- Kč
bez DPH). Jedná se o opravu místních komunikací v Horním Městě a příjezdové cesty ke hřbitovu
ve Skalách v celkové délce 960m. Realizace akce je závislá na získání dotace. V případě, že dotaci nezískáme, místní
komunikace se opravovat nebudou. Budeme-li úspěšní a dotaci získáme a k opravě komunikací dojde, nebudeme moci
umožnit ČEZu, aby překopal nové komunikace. Provedení protlaků není vždy možné. Proto již nyní intenzivně
komunikujeme jak s ČEZem, tak s projektanty a připravujeme se na možnost, že pokud bychom v letošním roce opravili místní
komunikace (plánek uvádím níže), umístí ČEZ do zasažených komunikací chráničky už v tomto roce. Zároveň připojíme
i chráničky veřejného osvětlení a společně s VAKem provedeme kontrolu vodovodu a kanalizace v dotčených místech a jejich
případné opravy.
Druhá související akce je veřejné osvětlení. 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. V případě, že ČEZ
demontuje nevyhovující betonové sloupy, musíme vyřešit i záležitost s veřejným osvětlením. Zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 10.6.2021 pod č. usn. 8b/21/2021 rozhodlo, že nebudeme umísťovat veřejné osvětlení na staré
a nevyhovující sloupy ČEZu. Naopak v obci vybudujeme nové sloupy veřejného osvětlení, na které umístíme stávající
lampy. To znamená, že musíme mít projektovou dokumentaci, která bude řešit veřejné osvětlení v obci tak, abychom mohli
obě akce synchronizovat společně s ČEZem. Náklady na vybudování nových sloupů veřejného osvětlení bude obec hradit
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ze svého rozpočtu bez možnosti získání dotace. Předpokládané náklady vycházející z provedené studie z roku 2021
jsou 3 800 000,-Kč. Tato nemalá částka obec zavazuje a bude mít také vliv na další rozvoj obce.
V souvislosti s akcí ČEZu nebudeme do roku 2025 opravovat chodníky, které by byly následně ČEZem narušeny.
Jak je vidět, akce ČEZu, která je plánovaná na roky 2024-2025 nás nutí už nyní reagovat a chystat všechny předcházející
kroky již daleko dopředu, což není zdaleka jednoduché koordinovat. Je zatím spousta práce, setkáváme se, komunikujeme vše
na všech frontách a věříme, že štěstí přeje připraveným.
Mějte prosím na paměti, že ČEZ plánuje tuto akci a v případě, že opravujete či rekonstruujete vaše nemovitosti,
počítejte s tím, že dojde k zásahu do vašich plotů nebo fasád a buďte připraveni.
Obracím se na vás s dotazem. Chybí vám někde lampa veřejného osvětlení? Pokud ano, sdělte mi to. Nechám chybějící
lampy zahrnout do projektu.
Oprava památníků obětem 1. světové války
Rešov

Dobřečov

Oprava místních komunikací – předložený plán při podání žádosti o dotace

Mgr. Lenka Holešová, starostka
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Ze života spolků, sdružení, organizací
MOTOSKIJÖRING V ULIČKÁCH
Hornoměstský motoklub za podpory Obce Horní Město pořádali v sobotu 5. 2. 2022 tradiční motoskijöring v uličkách.
Do závodu se přihlásilo celkem 49 posádek, které byly rozděleny následovně: v kategorii HOBBY 16 závodníků, PROFI 17
závodníků, VETERÁN 5 závodníků a mimořádná kategorie jezdců startujících v seriálu MČR v motoskijöringu 8 závodníků.
Z Obce Horní Město závodili v kategorii PROFI startovní č. 62 Šašinka/Macháček; startovní č. 63 Dorotík/Šuba; startovní
č. 177 Musil/Kappel. V kategorii VETERÁN: startovní č. 64 Gajdošík/Chovanec, tito závodníci se umístili na třetím místě
ve své kategorii. Horní Město po delší odmlce opět ožilo. Závodníci si závody opravdu užili, diváci, kterých se do naší obce
dostavilo opět velké množství, odcházeli po ukončení závodu maximálně spokojeni. Informace o závodech motoskijöringu
byly např. v TV Prima, v Moravskoslezském deníku a na www.motolevel.com. Spousta fotografií je k nalezení od různých
fotografů na facebooku. U této příležitosti bylo mimořádně otevřeno Hornické muzeum v kulturním domě.

Text a foto
Miroslava Lopatová, kronikářka obce

ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY
Individuální vzdělávání v ZŠ a MŠ Horní Město
Možná není úplně známou informací skutečnost, že naše základní i mateřská škola podporuje individuální vzdělávání dětí
ve smyslu domácí výuky, kterou dítěti poskytují rodiče, popř. jiní garanti vzdělávání. Legislativně je to ošetřeno dle § 41
zákona 561/2004 Sb. (školský zákon).
Implementace individuálního vzdělávání v naší škole počala školním rokem 2021/2022. Na konci ledna, přesně 28. ledna 2022
proběhlo v naší škole první přezkoušení dětí vzdělávající se v tomto systému výuky.
Organizace přezkoušení domácích školáků proběhlo za aktivní spolupráce pracovníků základní i mateřské školy a rovněž
našich žáků. Před samotnou akcí bylo z řad našich dětí vybráno šest žáků napříč třídami, kteří se zhostili role
tzv. kamaráda - průvodce. Pohoštění nachystala ve školní jídelně paní Markéta Vašíčková spolu s našimi kuchařkami.
Po příchodu do školy bylo pro rodiny domácích školáků nachystáno zázemí v učebně 4. a 5. třídy, kde bylo možno odložit si
oblečení a občerstvit se, a to ihned po přivítání paní asistentkou Šárkou Večerkovou a Lucií Harenčákovou. Pak se dostali ke
slovu naši žáci vybraní do role kamaráda, což v praxi znamenalo, že zvolený žák prováděl „domácího školáka“ a jeho rodiče
po škole, kde byla nachystána stanoviště s různými aktivitami.
Šlo třeba o výtvarné stanoviště, kde si za asistence Veroniky Fofové mohly děti namalovat na předem koupené tričko obrázek
a toto tričko si pak na památku odnést. Dále nabídku aktivit tvořilo polytechnické stanoviště, ve kterém si děti mohly pod
taktovkou paní učitelky Petry Dvořáčkové osvojit základní technické dovednosti, které přispívají nejen k rozvoji znalostí, ale
především k vytváření pracovních dovedností a návyků. Z dalších stanovišť lze jmenovat také stanoviště didaktické. Zde si
pro děti nachystala různé didaktické hry paní učitelka Pavlína Kitschuchová. Největší úspěch měla dle očekávání interaktivní
tabule s nejrůznějšími vzdělávacími programy, která se těší velké oblibě i mezi žáky prezenční formy vzdělávání. V případě
zájmu mohly děti navštívit rovněž naši novou počítačovou učebnu, kde na ně čekala s atraktivním programem paní učitelka
Iveta Krpcová, která na naší škole vede kroužek informatiky.
Zbývající poslední dvě stanoviště tvořila tělocvična s překážkovou dráhou, kterou si nachystala paní asistentka Vendula
Nejedlíková, a školní družina, kde si pro děti připravila program paní vychovatelka Ivana Rechtoriková společně s pedagogy
mateřské školky – paní učitelkou Petrou Mikušovou a paní učitelkou Milenou Kovářovou. Jedním z bodů programu byla
návštěva našeho mini zvířecího koutku.
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Samotné přezkoušení, formou prezentace portfolia žáků, probíhalo v učebně 1. třídy a vedla ho paní ředitelka Jana Kulhánková
a v roli supervizora paní učitelka Jana Babáková z naší partnerské školy z Bohutína. Ověřovány byly znalosti a dovednosti
našich „domácích školáků“, které získaly během prvního pololetí školního roku. Celá akce se nesla v příjemném duchu.
Organizačně byla skvělé zvládnutá, za což patří velké poděkování všem zúčastněným. Závěrem je nutno ocenit naše děti v roli
kamaráda, které se zhostily se ctí a přispěly tak k výborné reprezentaci naší školy, za což byly pochváleny a sladce odměněny.
O individuální formu vzdělávání v naší škole je veliký zájem z řad rodičů napříč celou ČR. V tomto školním roce je k této
formě vzdělávání u nás zapsáno 19 dětí/žáků a další žádosti o přijetí průběžně přicházejí i nyní. Rodiče na naší škole nejvíce
oceňují profesionalitu, kvalitní metodickou podporu, individuální přístup a respektující komunikaci.
Za kolektiv ZŠ a MŠ, Lucie Harenčáková

Co chystáme pro budoucí prvňáčky?
 Zápis do základní školy proběhne v dubnu. 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 v průběhu 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. Děti si vyzkouší několikrát od 12. 30 do 16.00 školu „nanečisto“.
Bude je čekat velká spousta her, vzdělávacích aktivit a dalších zajímavých činností.
Co chystáme pro budoucí malé školáčky ve školce?
 Zápis do mateřské školy proběhne v květnu. 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“. Děti s rodiči budou moct navštěvovat 1x týdně mateřskou
školu od 14. 45 do 16. 30 hodin (na základě individuální domluvy i vícekrát, případně v jiný čas).
Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

KULTURA V OBCI
V letošním roce bohužel nebude pro veřejnost maškarní ples pro dospělé a MDŽ.
Těšit se ovšem můžete na Hornoměstské hody, které budou pořádány ve dnech 22. 7. – 24. 7. na programu bude:
V pátek - koncert skupiny DUO JAMAHA a letní kino
V sobotu – fotbalový turnaj, koncert skupiny KABÁT revival a diskotéka
V neděli – mše v kostele s dechovou hudbou + odpolední vystoupení dechové hudby a oběd na sportovním areálu.
Dalšími většími akcemi, na které se můžete do prázdnin těšit, budou – Čarodějnický rej s upalováním čarodějnic a pokud
epidemiologická situace dovolí, oslava Mezinárodního dne dětí.
Miroslava Lopatová, kronikářka obce

Společenská rubrika
NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme všem našim občanům, kteří v měsíci lednu - srpnu 2022 slavili nebo oslaví
své narozeniny a životní jubilea.
Paní Anna Klimešová, paní Ivanka Husárová, pan Petr Skokánek, paní Anna Tušinovská, paní Zdeňka Pořízková, pan Václav
Leskovec, paní Věra Čandová, paní Ludmila Vágnerová, paní Helena Vitásková, paní Libuše Novotná, paní Sonja Dzingelová,
paní Jana Švecová, pan Jaroslav Palys, paní Olga Palysová, paní Marie Habermannová, pan Jaroslav Hrabina, paní Pavla
Konvalinková, paní Marie Švédová, paní Dagmar Liebarsová, paní Lidmila Pilatíková,
paní Marie Mlčúchová a naše nejstarší občanka, paní Věra Navrátilová,
oslaví krásných 95 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.
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VÍTÁME DO NAŠÍ OBCE
Do naší obce vítáme dokonce čtyři miminka, což je velmi radostná zpráva. Jen tak dále…
Samuel Bitala, Klára Šašinková, Rozárie Doleželová, Josef Vavřín.

ROZLOUČILI JSME SE
Pan Václav Veislík, paní Bernardina Strašíková, pan Vladimír Koupil, pan Karel Příhoda,
paní Jarmila Kuželová, pan Vlastimil Pjajko
Pokud jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.

Miroslava Lopatová, kronikářka obce

Z historie naší obce
Konec války a příchod osídlenců v Horním Městě
Marek Palys ze Septimy vypracoval absolventskou práci v roce 2019/2020 pro Gymnázium a SOŠ Rýmařov. „Změny
národnostního složení obyvatelstva v Horním Městě po druhé světové válce.“ Tuto velmi kvalitně vypracovanou práci
věnoval i do obecního archivu. Pojďme si tedy připomenout velmi nelehké období po válce. Článek navazuje na první část,
který byl zveřejněný v telegrafu č. 2 z května 2020.
Dne 22. června v obci žilo 1056 Němců a 12 Čechů, dále přes 200 Němců, kteří se zatím nevrátili z vojenské služby. Spolu
s obnovením státní správy v pohraničí se začalo připravovat osídlení pohraničí spolehlivými občany a odsun sudetských
Němců, na které se navíc vztahovalo stanné právo a povinnost nosit pásku s písmenem N, aby je bylo možné snadno rozpoznat.
Prvními zájemci o usazení v Horním Městě byli zde nuceně nasazeni Ukrajinci a dva Češi Jan Hradil a Josef Rotter. Noví
kolonisté přicházeli hlavně z Hané a z Valašska. Zahájilo se přerozdělování domů a živností, které vedlo k tomu,
že do listopadu 1945 převzali nově příchozí 30 živností z 60, jež zde byly evidovány do konce protektorátu. Předávání
některých objektů samozřejmě vyvolalo spory a potíže. Úřady někdy překročily své pravomoci, případně docházelo k omylům
a nedorozuměním. Např. správce textilní továrny v Horním Městě František Černý, který byl jmenován místní komisí, musel
odejít kvůli tomu, že právo na přidělování pozic národního správce u větších podniků měl Zemský národní výbor. Ten
samozřejmě zasáhl a jmenoval Arnošta Haška. Dále tu byl problém se smíšenými manželstvími a antifašisty. Velkou potíží
bylo předání Dělnického domu (dnes kulturní dům), o které žádala místní buňka sociální demokracie, a o který měla zájem
i obec, spor vyhráli sociální demokraté, nicméně po roce 1948 přešel pod místní národní výbor.
Do pohraničí se začalo stěhovat velké množství lidí ze všech koutů republiky, což spolu s dalšími faktory vyvolalo nedostatek
pracovních sil ve vnitrozemí, kvůli čemuž se vláda rozhodla nasadit Němce (zvláště ženy) na zemědělské práce ve všech
potřebných oblastech, pro nasazené z oblasti Rýmařovska to byla převážně Haná. Lidem, které stát potřeboval na práci, byl
odložen transport do Německa a přišla na ně řada až v závěru odsunu. Postupně přicházející osídlenci si mohli projít domy
podléhající konfiskaci. K domu často náležely stodoly, stáje, zemědělské a další nářadí a dobytek. Pokud projevili zájem
o usídlení, byl jim dům i s veškerým příslušenstvím předán. Původní majitel se mohl přestěhovat na výminek náležející
k domu, případně mu bylo přiděleno ubytování. Často odcházel k rodině a sousedům. Pokud chtěl, mohl u nového majitele
pracovat za stravu.
„K obcím, které byly brzy plně obsazeny, patřil Dobřečov. Přišli tam v celých skupinách a vzali německým sedlákům jejich
dvory. V Horním Městě to proběhlo humánněji. Němci směli nadále zůstat ve svých domovech, když museli dům vyklidit,
dostali náhradní byt.“ (Hauk 2012)
V srpnu vešly ve známost výsledky Postupimské konference, které pro sudetské Němce znamenaly jistotu odsunu. Okresní
správní výbor v Rýmařově rozhodl 5. srpna uzavřít město a připravit první transport složený většinou z žen a starších lidí.
Po nesouhlasné reakci velmocí byly transporty na krátkou dobu odloženy. V regionu se vyskytlo i několik hromadných poprav
a dalších krutostí, ale prameny se celkem shodují, že „divoký“ odsun v Horním Městě na rozdíl od Rýmařova, Bruntálu atd.
neproběhl. V prosinci 1945 byly Němcům zabaveny všechny knihy. Byly shromážděny do jedné místnosti a prověřeny,
nevyhovující zničeny, některé zaslány vědeckým knihovnám a ostatní zaslány do sběru. V obci bylo zajištěno 1900 knih,
spolu s knihami z místní obecní knihovny jejich počet podle úředních hlášení přesáhl 3000. Již dříve musely být odevzdány
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všechny vojenské, lovecké a střelecké zbraně a munice a dodržování tohoto opatření bylo přísně kontrolováno. Na podzim
roku 1945 si okresní správa komise vyžádala seznam Němců, které je možné odsunout v první etapě, aniž by to způsobilo
jakékoliv hospodářské problémy. Skutečný začátek odsunu nastal až v příštím roce.
Zaujal Vás článek? Tak se můžete těšit na pokračování o odsunu Němců v roce 1946, který vyjde v dalším čísle.

Hornoměstský telegraf vychází dne 25. 02. 2022. Příspěvky do dalšího čísla přijímáme do 30. 5. 2022.
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