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Víte, ţe
 vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech
7. a 21. února 2017

Váţení občané Andělské Hory,
v reakci na současný stav vedení naší obce jsem byl rozhodnut rezignovat na mandát zastupitele v obecním zastupitelstvu a v následujících
několika odstavcích bych především svým voličům rád zdůvodnil, co
mě k tomuto rozhodnutí vedlo.
Na obecním zastupitelstvu se několikrát otevřela otázka opakovaného
porušování zákonů České Republiky ze strany starosty obce M. Novotného a to například ve věci nelegálního kácení stromů a nakládání
s odpady.
Ve zkratce lze celou věc shrnout tak, ţe p. M. Šimončík byl po vykácení několika stromů na svém pozemku vyšetřován nejen policí ČR,
ale i CHKO Jeseníky pro porušení stanovených zákonů. Nicméně ve
chvíli, kdy k podobnému kácení stromů došlo na pronajatém obecním
pozemku, starosta prohlásil, ţe rozměry stromů odpovídaly hodnotám,
pro které není třeba vydávat povolení. Vzhledem ke své letité praxi v
dřevařství jsem měl o tomto prohlášení pochybnosti a obrátil se na
vyšetřující orgány, které odhalily porušení zákona. Přitom stejná kontrola z ChKOJ po rozhovoru se starostou prohlásila, ţe je vše v pořádku. Na otázku „Jak je to moţné?“ najdeme odpověď stěţí. Odpověď
na otázku „Proč o věci občané nebyli informování?“ je naopak snadná. Všichni by mohli mít stejný poţadavek na pronájem pozemků, na
němţ by si mohli podle potřeby pokácet dřevo podle své libosti. Na
celou zimu či dvě. To by byl ovšem poţadavek nelegální, jak uţ jsem
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zmínil. Proč tedy někteří občané toto privilegium mají a jiní ne? Jak je
moţné, ţe starosta svévolně pronajímá obecní pozemky určené ke
sběru hub a nečiní ţádné kroky k nápravě poté, co se prokáţe nelegální kácení stromů? Odpověď nechám na kaţdém z Vás.
Pominu-li ničení okolí naší obce odstraňováním stromů, naprosto nemohu pominout přímou devastaci ţivotního prostředí v Chráněné krajinné oblasti. Řada z Vás jistě ví, ţe na poutním místě u kostela sv.
Anny na Annabergu byla nalezena nelegální skládka nebezpečného
odpadu. Po celé řadě marných upozornění na tento problém a neustálém protahování celé věci se nakonec zastupitelstvu podařilo prosadit
návrh na vykopání sond, které byly schopné odhalit mnoţství odpadu
a rozsah škod. Starosta obce vynaloţil skutečně značné úsilí, aby na
mimořádně svolaném zastupitelstvu celou věc zastavil. Naštěstí selhal.
Nicméně někteří z řad občanů se pokoušeli provedení sond zabránit na
vlastní pěst a to tak, ţe obešli několik desítek našich sousedů se lţivým tvrzením, ţe cena sond bude dosahovat 30 000,- Kč a jde o naprosto zbytečnou věc. Detaily této akce zná spousta našich spoluobčanů jistě lépe.
Já osobně jsem byl starostou křivě nařčen, ţe jsem celou věc anonymně udal Odboru ţivotního prostředí na MěÚ v Bruntále. Samozřejmě
se prokázalo, ţe i toto jeho tvrzení je leţ. Není třeba dodávat, ţe dost
morálky či odvahy, aby se za své nepodloţené obvinění omluvil, náš
starosta nemá.
Abych se vrátil k výsledkům sond, jejichţ cena nepřekročila tisíc korun. U kostela na Annabergu je nelegálně uloţen asfalt, stavební suť a
eternit s obsahem azbestu, který je jiţ téměř dvacet let pro své rakovinotvorné účinky zakázaným materiálem. Starosta, který byl zvolen,
aby hájil zájmy a zdraví obce a jejích obyvatel, se navzdory své přímé
povinnosti tato alarmující zjištění prošetřit a zjednat nápravu k věci
postavil následovně: na zasedání oznámil, ţe k sondám nedal souhlas
a jejich výsledky tedy nehodlá brát v potaz. Pokud se ptáte na důvod,
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pak vězte, ţe likvidace stavební suti, jak ji ukládá zákon, stojí 3 000,Kč za tunu.
Někdo ušetřil spoustu peněz a ohrozil zdraví všech obyvatel obce i
naší krajiny a starosta se přitom díval jinam.
Zde byl tedy nejzásadnější důvod pro mou rezignaci. Mí voliči mi
spolu se svými hlasy svěřili důvěru v to, ţe budu zastupovat jejich
nejlepší zájmy a dohlíţet na situaci v naší obci. Nicméně vhodit lístek
do urny nestačí, jestliţe uţ o nic dalšího neprojevíme zájem. Kdyţ se
na veřejném zasedání řešila nelegální skládka nebezpečného odpadu,
pouze jediný z přítomných navrhl, aby celá věc byla předána policii
ČR. Tímto mu veřejně děkuji. Nikdo jiný neprojevil sebemenší zájem
o to, ţe jim devastují místo k ţivotu. Pochybuji, ţe tito lidé mají vůbec
o něco zájem. Těmto lidem přeji, aby se na nich voda otrávená ropnými produkty podepsala co nejméně a jejich blízcí nikdy nepocítili
následky vdechnutého azbestu.
Pokud nemám podporu pro to, udrţet v naší obci pořádek a dohlíţet
na dodrţování zákona, nemíním se v ţádném případě na protizákonné
a nelegální jednání vedení obce dívat, či se na něm nepřímo svou nečinností jakoţto zastupitel podílet. Příčí se to jak mým morálním zásadám, tak zdravému rozumu.
Musím však konstatovat, ţe mé působení v zastupitelstvu rozhodně
nebylo plané a za tu dobu se mi několikrát podařilo zabránit ve svévolném jednání některých spoluobčanů. Mohu se ohlédnout zpět s
jistým zadostiučiněním a následující řádky vyuţiji k tomu, abych
opravil nepravdivé výroky jistých jedinců, které zazněly na veřejných
zasedáních.
Od p. J. Novotného zazněla obvinění ohledně pokuty za ořez stromů a
nákupu domu bez jímky. Za své jednání činí zodpovědným mě. Nemohu neţ říci, ţe kdyby stromy ořezal podle zákona, nedostal by po4
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kutu. Předpokládat zde logické myšlení je ovšem marné, stejně jako u
dalších výroků, jako například ve věci domu č. p. 163, do nějţ obec
investovala téměř 400 000,- Kč na kompletní opravu topení a plynofikace. Pan J. Novotný dům koupil za 1 milion korun s tím, ţe peníze z
prodeje domů se pouţijí na opravu ostatních obecních domů. Po odečtení investic tedy obec z prodeje domu získala 600 000,- Kč. Nízká
cena, za níţ byl dům prodán, je velmi diskutabilní, nicméně starosta ji
tehdy prosadil. Pro rodinu cokoli. Na úkor ostatních obecních domů a
jejich nájemníků.
Kdyţ jsem na tuto nepřiměřenost upozornil, snesla se na mě lavina
nařčení z osobních útoků na starostu a pan Vavřík se nechal slyšet, ţe
uţ se mnou do konce ţivota nepromluví. Budiţ, ukončí-li se mnou
komunikaci člověk, který svého času za obecní peníze trávil dovolenou v zahraničí, přijímám to s povděkem. Je to stejné, jako kdyby se
odpadky vynesly samy.
Mnohokrát jsem musel poslouchat, ţe jsem pro obec nic nevykonal.
Ano, jistě. Kaţdý můj krok v mém úřadu schvalovalo zastupitelstvo,
které je taky pod vším podepsáno. Zde jen několik málo z našich společně rozhodnutých úspěšných počinů za volební období 2002-2006.
Dotace získané na obecní akce:
1. Oprava fasády domu č. p. 198 a 197
2. Výroba oken a dveří pro dům č. p. 197
3. Oprava obrazu a rámu pro kostel sv. Anny
Opravy bez dotací:
1. Střecha na „Hradě“
2. Byt č. 1 na Hradě
3. Kanalizace v domě č. p. 198 a 199
4. Propadlá podlaha č. p. 198
5. Plynofikace domu č. p. 199
6. Plynofikace domu pod tělocvičnou
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7. Nátěr a oprava střechy - kostel sv. Anny
8. Nové el. vedení pro veřejné osvětlení
Opravy kanalizací:
1. Mezi Andělem a cestou k potoku
2. Propadlá cesta na rybník
Ostatní:
1. Akceschopná JPO
2. Hasiči – nátěr střechy tělocvičny
3. Hasiči - oprava poţární zbrojnice
4. Hasiči – ořezávání stromů
5. Zakoupení potřebné techniky na úklid obce a přijetí stálého zaměstnance pro tento účel
Co se na obci ještě podařilo? Zajistili jsme pořádek v obci i na ostatních pozemcích, obnovili jsme spolupráci se školou a pomohli s nejnutnějšími opravami. V neposlední řadě jsme rozvíjeli vztahy s druţební obcí v Polsku.
S radostí mohu konstatovat, ţe se občané začali starat o majetek obce,
o čemţ svědčí zábradlí na autobusové zastávce, kříţová cesta ke sv.
Anně či výsadba stromků v kalamitou zničené části lesa. Všem těmto
lidem patří velké poděkování.
Hasiči obnovili svou činnost a stali se nepostradatelnými pro obecní
akce a kulturní ţivot v ní. Vybavili jsme jejich zbrojnici technikou a
oni se o ni starali. Lidé začali pečovat o zeleň a pozemky, coţ rozhodně není málo.
A co se nepodařilo nebo nám bylo vyčítáno? Zavřeli jsme MŠ. Ano,
bohuţel nebylo zbytí. Důvodem byl nedostatek dětí a obec nemohla
převzít finanční zátěţ v podobě ročního platu učitelky, který dosahoval 240 000,- Kč. Jde o základní matematiku.
Mnohokrát se ukázalo, ţe řada občanů i zastupitelů má krátkou paměť, proto jsem si ji dovolil oţivit a usměrnit lţivé fámy, které jsou
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mezi lidmi šířeny. Jedna z nich se svou nízkostí zcela vymyká, a proto
se k ní na tomto místě vyjádřím – nikdy jsem nepouţil obecní peníze
pro svou potřebu. To jsou praktiky lidí, které jsem výše několikrát
odsoudil.
Ing. Ladislav Langer, v. r.
Váţení občané Andělské Hory
Dovolte mi abych v krátkosti reagoval na jedovatá slova p. Langera.
Do doby kdyţ jsem jako zastupitel Andělské Hory pomáhal a byl nápomocen p. Langerovi, jako starostovi obce bylo vše v pořádku, ale v
okamţiku kdy jsem pro něho nezvedl ruku při volbách se rázem vše
změnilo v nenávist a p. Langer rázem obrátil a dělal vše proto aby se
pomstil. Kladu si otázku kde byl p. Langer kdyţ se prováděli akce
např. Oprava kostela na Anenském vrchu proč nechodil na kontrolní
dny a proč uţ tehdy nereagoval. Co se týká sond na Anenském vrchu
ty schválilo ZM na návrh p. Langera a byly provedeny po předchozích
jednáních na odboru ţivotního prostředí v Bruntále. Výsledky jsou jiţ
známi a dle vyjádření odborníků vyrovnávka u kostela Sv. Anny není
nikterak nebezpečná a tudíţ zdraví škodlivá.
Kdyţ p. Langer je takový vzorný zastupitel proč se od konce svého
starostování neúčastní kulturních veřejných akcí a kde byl p. Langer
kdyţ p. Šimončík Kácel porost u vojenského bunkru mohl jako zastupitel reagovat, ale to asi vidět nechtěl protoţe se jednalo o kamaráda.
Ale tři břízky v pronajatém březovém hájku řešil rázně. Já jsem ve
funkci starosty vţdy jednal tak jak jsem byl vychován a nemám zájem
někomu škodit ani se mstít mám za to, ţe je moţné se na všem dohodnout aniţ by jsme museli do toho tahat policii. Posouzení nechám na
občanech Andělské Hory. Pokud občané Andělské Hory budou mít
pocit, ţe funkci starosty vykonávám špatně tak mě prostě nemusí volit
a bude zde jiný starosta a moţná bude dokonalý. Na závěr dokládám
rozhodnutí o kácení na Anenském vrchu, které bylo konzultováno na
místě s pracovníkem CHKOJ p. Dušanem Duhonským.
Miroslav Novotný
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ROZHODNUTÍ
O KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
Městský úřad Andělská Hora, jako věcně a místně příslušný správní
orgán podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), na základě provedeného řízení
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (správní řád), rozhodl takto:
I.
vydává povolení
účastníkovi řízení, označenému podle § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu, kterým je Město Andělská Hora ve Slezsku č.197 – 793 32
Andělská Hora, v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřeviny povolení ke skácení:
6 ks Javor - o obvodu kmene 137 cm ve výšce 130 cm od zemí na
pozemku p.č. st.543/1v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku
za podmínek:
1) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj.od 1. 10.2012
do 31. 3. 2013
2) Kácení provede ţadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohroţení nebo
poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
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4) Kácení bude provedeno nejpozději do 31.3.2013, od nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
Druhá strana Rozhodnutí
II.
ukládá
účastníkovi řízení, označenému podle § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu, kterým je : Město Andělská Hora ve Slezsku č.197 – 793 32
Andělská Hora, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1) zákona 114/1992
Sb., Provést kácení tak aby nepoškodil okolní zeleň a zároveň se
neukládá náhradní výsadba zeleně.
Odůvodnění
Podáním došlým dne 20.11.2012, poţádalo Město Andělská Hora ve
Slezsku č.197 – 793 32 Andělská Hora o povolení ke kácení
vzrostlých stromů: 6 ks. Javorů o obvodu kmene 137 cm ve výšce 137
nad zemí
Důvodem ke kácení je váţné poškozování kulturní památky kostela
při zasahování větví a samotného stromu nad objekt a také zároveň i
kořenového systému narušujícího statiku kostela.
Městskému úřadu je z předchozí praxe znám skutečný stav dřeviny.
Při povolování kácení se vycházelo ze skutečnosti, ţe stromy nejsou v
dané lokalitě výrazné solitery, jsou částečně proschlé a s nedlouhou
perspektivou. Rovněţ bylo zjištěno, ţe na pozemku je dostatečné
mnoţství dřevin a keřů a pokácením uvedeného stromu nedojde k
ekologické a estetické újmě.
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Funkční význam dřevin je biologický, estetický, izolační,
městotvorný. Estetický význam je průměrný, dotváří hodnotu daného
místa.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Po u č e n í ú č a s t n í k ů
Proti tomuto rozhodnutí můţe podat účastník podle ust. 83 odst. 1
správního řádu odvolání, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského
kraje v Ostravě prostřednictvím Městského úřadu Andělská Hora a to
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení .
Novotný Miroslav
Jak se vede v knihovně?
V knihovně je evidováno 50 dospělých a 20 dětských čtenářů.
Město Andělská Hora zakoupilo 10ks knih v hodnotě 2000kč.
Z reg. knih centra Bruntál byly zapůjčeny 4 soubory - 280knih.
Počítač s internetem navštívilo 115 návštěvníků.
Celkem bylo vypůjčeno :
naučná literatura dospělým -202,krásná literatura dospělým-360,
naučná literatura dětská 90,krásná literatura dětská 151 svazků.
K 31.12.2016 byla provedena inventarizace knihovny :
Beletrie mládeţ a dospělý -3251 svazků
Naučná mládeţ a dospělý - 1266 svazků
----------------------------------------------------Celkem 4517 svazků
Knihovna má otevřeno kaţdý čtvrtek od 13hod - 17hod
Poplatek činí pro děti 20kč a dospělý 40kč.
Pro knihovnu se zakoupily tyto zajímavé knihy: Návrat z pekla a Kolotoč strachu, Rodičovství, Cesty duší, Zasvěcení a mnoho dalších.
Myslím, ţe je z čeho vybírat.
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Všem čtenářům přeji všechno nejlepší do Nového roku, hodně zdraví,
štěstí a vţdy po ruce dobrou knihu.
Knihovnice Janka Dlabačová
Váţení občané !
Začátkem roku 2017, jako tradičně, proběhla v našem městě Andělská
Hora Třikrálová sbírka.
Sbírka pro charitu sv. Martina vynesla celkem částku 9 180,- Kč. Chci
touto cestou poděkovat všem, za finanční dary, které budou vyuţity
tak, jak bylo uvedeno ve zpravodaji 12/2016. Také děkuji vedoucím
skupin a hlavně malým koledníkům a to:
Dorotce Bujnochové, Viktorce a Zuzance Krajčovičové, Jakoubkovi
Příhodovi, Lucince Kuglerové, Verunce Ligačové, Natálce Oslejové,
Jarečkovi Danymu, Adélce Příhodové a Kateřince Černotové, za jejich
ochotu a radost z toho, ţe mohli přispět ke zdárnému průběhu celé
sbírky.
Ještě jednou všem děkuji !

Jan Marek

11

Andělák únor
2017
Milí občané Andělské Hory,
vţdy, kdyţ připravujeme téma našeho příspěvku pro příští vydání
„Freundenthaler Ländchen“, máme mnoho nápadů a není se lehké
rozhodnout. Někdy se nabízí roční období, jindy nějaký svátek. Dnes
jsme vybrali událost, která velmi otřásla obyvateli Andělské Hory
před 127 lety. Dnes o tom přinášíme napínavý příběh.
Andělské Hory V dopise občana Andělské Hory, „domácího badatele“
Rudolfa Juřičku, který dostal v době vánoční můj dědeček profesor
Rudolf Hartel z Krásné uličky 31 (dnes AH č. 163), se dočteme zajímavé informace o městských kronikách Andělské Hory. Opravdu
jsme se nezmýlili a existovalo několik provedení kronik v historii
města. Jak to bylo, si můţete přečíst v úryvku dopisu:
„Podle informace pana Lechnera z Andělské Hory existovalo několik
kronik. Chci vám sdělit příslušný odstavec:
První kronika vznikla při zaloţení města Andělská Hora, obsahovala
mimo jiné události o osídlení, ale při poţáru v roce 1732 shořela. Na
základě mnohých zachovaných listin a za spolupráce biskupství ve
Vratislavi, vznikla nová, kdyţ uţ ne tak obsáhlá kronika. Tato kronika
se ovšem ztratila, protoţe někdo, kdo pracoval na obci v Andělské
Hoře, ji půjčil nějakému úředníkovi z Opavy a uţ se nikdy nevrátila.
Všechny snahy a pátrání zůstaly bez úspěchu. Starosta Fuchswans,
zároveň i kronikář, zaloţil opět novou kroniku, kterou sám vedl do
roku 1918. Od této doby následovaly zápisy jen zřídka a bez souvislostí. Po roce 1930 uţ nejsou provedeny ţádné zápisy.
Co se týká první kroniky, nevím, odkud má pan Lechner tyto informace, pravděpodobně z ústního předávání. Já jsem o tom dosud nikdy
neslyšel, a ani ve starých spisech nic nenašel. Druhá kronika musela
být mezi lety 1909 – 1914 zapůjčena a ztracena.
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Potom byla ještě jedna další kronika, tu zaloţil městský sekretář Johann Schaffer v letech 1880. Jedná se o tu kroniku, která byla do roku
1945 na úřadě v Andělské Hoře, nebo ji poslední kronikář měl doma.
Před mnoha lety jsem měl příleţitost do ní nahlédnout a udělat si kopii. O této kronice zaloţené Johanem Schafferem, neví pan Lechner
nic.
Nabízí se otázka – z jakého důvodu začal psát Johann Schaffer druhou
kroniku, kdyţ uţ existovala jedna z roku 1732? Moţná si ji psal
Schaffer pro vlastní potřebu a kdyţ se ta obecní ztratila, obci ji daroval.
A nyní se objevuje kronika 4. Poté, co se ztratila stará kronika, objevila se nová, ale je vyloučeno, ţe se jednalo o tu, která byla do roku
1945 na úřadě. Existovala kronika, kterou zaloţil v 80. letech 19. století Schaffer a vedli ji kromě něho ještě sekretář Stöber a vrchní učitel
Weimann. Kdo ji vedl potom, nevím. Fuchswannsovu kroniku částečně opsal jeho syn Franz a byla uloţena spolu k ostatním písemnostem
v kostelní věţi…“
Já jsem byla malá holčička, kdyţ můj dědeček toto psaní dostal a nyní,
kdyţ ho čtu s odstupem času 60 let, je to pro mě jako pasáţ z detektivního románu… jaké to asi bylo a jak se ţilo mým prarodičům, kteří
měli mnohá desetiletí v Andělské Hoře domov, dědeček jako bývalý
starosta Andělské Hory byl jistě důvěrníkem svým občanům…
Ţivá minulost – pohled zpátky
V následujícím příspěvku chceme připomenout setkání mého pradědečka, tehdejšího starostu obce Josefa Hartla, který se ze všech sil
snaţil a zasadil o blaho obce a jejích obyvatel, s tehdejším pošmistrem
Franzem Klementem.
Následuje úryvek z kroniky roku 1890
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„… 19.1. nečekaně zemřel pan Franz Klement, c.a.k. pošmistr. Na
zvláštním zasedání obce 20.1. vyjádřil starosta hluboký soucit a vyzdvihl jeho zásluhy ve škole, spořitelně a dalších příleţitostech. Obzvláště vyzdvihl jeho účast v obecním zastupitelstvu od r. 1870 a od
téhoţ roku pracoval i ve škole jako místní školní rada. V roce 1873
byl zvolen starostou a do roku 1888 tuto funkci úspěšně vykonával. V
roce 1875 zaloţil v AH městskou spořitelnu, kde působil v ředitelské
funkci aţ do své předčasné smrti. Kromě tohoto zmínil starosta, ţe
předčasně odešel věrný občan, vysoce váţený kolega, cenný rádce…
uzavřeno bylo tím, ţe na radnici bude viset smuteční vlajka a bude za
něj poloţen věnec…“ Při naší letní cestě do Andělské Hory,jsme cestou ke kostelu na Annaberg na jednom stromě spatřili cedulku s českým nápisem, která na zemřelého Franze Klementa vzpomíná:
Franz Klement, c. a k., pošmistr *1834 †1890
Starosta Andělské Hory od 1873 – 1887
Zřídil nové varhany v kostele sv. Anny, renovaci kostela ve městě,
kapli, kde se hrají koncerty v památné dny, klavír pro obec a stipendium pro nejlepší studenty města na gymnáziu nebo univerzitě.
Smrt tohoto starosty byla velikou ztrátou pro všechny občany města
Andělské Hory..
Pozdrav z Andělské Hory..
Uţ po 30 let kaţdý rok zapaluje na začátku adventu v Betlémě dítě
svíčku, světlo míru. Toto světlo je rozneseno díky skautům do celého
světa a z místního kostela si jej můţeme přinést domů, do našich rodin
– symbol míru se rozzáří a náš svět se rozjasní.
I v Andělské Hoře bylo toto světlo očekáváno a přišlo do domovů
místních obyvatel, stejně tak i k nám. Z adventního koncertu v kostele
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nám všem posílá pan starosta Novotný ještě jednou mnoho pozdravů
se začátkem nového roku, spojené především s přáním stálého zdraví.
S radostí vám tento pozdrav společně s obrázky, které jsme dostali,
posíláme. Dále manţelé Rothovi informují o moţnosti shlédnout na
webu obrázky a fotky z Jeseníků a informují o aktuálním počasí. Článek manţelů Rothových z „Freundenthaler Ländchen“ volně přeloţila
Hana Bednaříková, vnučka p.Drlíkové, vychází v Německu pravidelně
kaţdý měsíc pro ty, kteří mají na Bruntálsku rodiště nebo své předky
a manţelé Rothovi píší a zajímají se o Andělskou Horu.
Plánované akce v roce 2017 - město Andělská Hora
Únor : 16.02.2017 - Maškarní karneval ZŠ a MŠ , (čtvrtek)
Duben : 12. 04. 2017- ZŠ velikonoční strom - 10.00. hod (středa)
29. 04. 2017- Stavění Máje 14.00 Hod. (sobota)
Květen:
03. 05. 2017 - Vítání občánků a Den matek ( středa 16.00 hod )
25. 0 5. 2017 - Školní akademie 15.30 hod.
Červen: 03.06.2017 - Den dětí, kácení májky ( město + hasiči )
14.00 hod ( sobota )
Červenec:
?. 07. 2017 - Program pro občany - Reňska Wieš – 10.00 hod v
kostele Reńska Wieš termín?
22. 07.2017 - Pouť ke sv.Anně ( sobota) 09.00 hod. a v 10.00 mše.
Hodina a datum se upřesní před Akcí.
Srpen:
19. 08. 2017 - Ţabák ( sobota) Začátek ve 14.00 Hod.
Září: ?. 09. 2017 - Doţinky Polsko ( termín konání upřesní polská
strana)
09. 09. 2017 - Netradiční vozidla ( traktůrky ) 13.00 hod. (sobota)
Prosinec: 06. 12. 2017 - Mikulášská nadílka 16.00 (středa)
15
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KZSB - plán činnosti na 1. pololetí 2017
Únor
22. 2. Jak jsem viděl Island Fotograf Vlastimil Brabenec se s námi podělí
o neopakovatelné fotografické záţitky z jeho cesty po Islandu. Pořádáme
společně s oddělením kultury MÚ Bruntál. 18 hodin, Městské divadlo v
Bruntále, malý sál
Březen
15. 3. Krajina starých sídel. Grafiky A. F. Kunikeho. Komentovaná prohlídka výstavy „otce rakouské litografie“, který je autorem vedut českých a moravských měst a hradů z doby kolem roku 1830. 17 hodin, Muzeum Bruntál,
velká výstavní síň
Duben
22. 4. Vápenka v Razové a kde se toto vápno pouţívalo Úklid vápenné pece,
opékání v lomu vápenky a k tomu i pár slov z historie. Odjíţdí se v 9 hodin
od kaple sv. Michaela v Bruntále. S sebou hrábě a něco na opékání.
Květen
6. 5. Vzpomínka na Petra Hábla. Petra si připomeneme společným cyklistickým (i pěším) výletem k břehům Slezské Harty naproti kostelu v zaniklém Karlovci. Sraz v 9:00 hodin na parkovišti zahradnictví za ţelezničním
viaduktem směrem na Mezinu.
Červen
14. 6. Poloţení kytičky na hrob starosty W. F. Olbricha v 16 hod., starý
městský hřbitov v Bruntále
16. –18. 6. Dny města. Účast na oslavách města.
Červenec
Lesní slavnosti Lapků z Drakova. Účast na akci pořádané spřáteleným spolkem Přátelé Vrbenska.
Aktuální informace k připravovaným akcím naleznete na www.kzsb.cz, v
klubové vývěsce na bruntálském náměstí Míru a v místním tisku.
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Základní škola v Andělské Hoře informuje
Protoţe se naše příspěvky v minulém vydání neobjevily, chtěli bychom
se s čtenáři Anděláku podělit o záţitky z akcí, které se konaly koncem
roku 2016. Příspěvky kolegů si můţete přečíst níţe.
Po vánočních prázdninách, kdy si ţáci odpočinuli od školy a mohli se
věnovat zimním radovánkám, opět zasedli do lavic a v lednu je čekal
mnohdy urputný boj o co nejlepší známky na vysvědčení za 1. pololetí.
V minulém školním roce byla zima na sníh skoupá. Ta letošní nám to
zatím vynahrazuje, a proto můţeme uspořádat lyţařský výcvik. Ten se
bude týkat našich sedmáků a tentokrát se neuskuteční na sjezdovce Annaberg, ale v běţeckých stopách v okolí Annenské myslivny. Termín
výcviku je stanoven na přelom ledna a února 2017. O podrobnostech
včetně fotografií budeme informovat v dalším vydání zpravodaje.
Pro ţáky 9. třídy a jejich rodiče je únor důleţitým měsícem, protoţe je v
tomto období čeká podávání přihlášek na střední školy. Postup je zveřejněn na stránkách školy v záloţce aktivity školy, rubrika poradna pro rodiče. Zároveň se mohou ţáci obrátit s případnými dotazy na výchovnou
poradkyni Mgr. Soňu Olivovou.
Rovněţ jsme našim deváťákům zajistili testy KALIBRO. Tyto srovnávací testy by měly ţákům, rodičům i pedagogům ukázat, jak jsou na tom z
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hlediska vědomostí a dovedností naši ţáci v porovnání s celou republikou.
Co nás čeká v únoru?
1. února – projektový den ZŠ a MŠ
3. února – pololetní prázdniny
16. února – karneval
20. – 26. února – jarní prázdniny
Přihlášky na SŠ do 1. března!
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy
Příspěvky k minulému vydání Anděláku
Svatý Mikuláš – 6. 12. 2016

Mikulášský průvod,
jehoţ organizaci si
ani letos nechtěli
Deváťáci nechat ujít,
zahrnoval
kromě
obvyklých postav i
několik nečekaných.
Jeho účastníci totiţ
na své cestě školou,
kromě tradiční nadílky, předvedli i několik výjevů ze ţivota sv. Mikuláše. Ţáci ve třídách tak byli seznámeni se třemi legendami o tomto oblíbeném světci. Postupně shlédli, jak Mikuláš zachránil nespravedlivě obviněného před popravou, jak vzkřísil tři děti, zavraţděné zlým hostinským,
který z jejich masa chtěl připravit pochoutku pro své hosty, a nakonec tu
nejznámější, jak obdaroval tři sestry, aby si nemusely na své věno vydělat potupným způsobem. Deváťákům se jejich úkol povedl a ti, kdo je
přijali, jistě nelitovali.
Mgr. Jiří Bujnoch
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Vikingové ve škole
Vikingové byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. – 11. století vydávali na “viking“ – loupeţivé výpravy do jiţní a západní Evropy. Pirátské
nájezdy spojovali s obchodem. Obchodovali s kořistí i válečnými zajatci.
Ţivili se také zemědělstvím a rybolovem. Přes zimu vyráběli nástroje, se
kterými muţi vyráţeli za obchodem. Ţeny, děti, starci a otroci zůstávali
doma a starali se o hospodářství. To vše i jiné zajímavosti o ţivotě Vikingů jsme se dozvěděli dne 7. prosince 2016 prostřednictvím dvou představitelů divadelní společnosti a historického šermu „Pernštejni“ v prostorách naší školy.
Oba hlavní aktéři si připravili zábavnou podívanou, kdy se jim podařilo
vtáhnout naše ţáky do doby a ţivota Vikingů. Někteří ţáci měli moţnost
si vyzkoušet ţivot mořeplavců na velké replice lodi a spolu s herci nacvičit bojové pozice vikingských formací, které válečníci pouţívali při
svých taţeních. Nechyběl ani závěrečný souboj mezi oběma představiteli.
Netradiční a nenásilnou formou jsme se dozvěděli mnoho podrobností a
bylo nám také vyvráceno několik mýtů, které o Vikinzích kolují.
Mgr. Soňa Olivová
VÁNOČNÍ ROLNIČKA – Vrbno pod Pradědem
Adventní doba bez vánočních písní by nebyla ta pravá, proto jsme přihlásili ţáky naší školy na pěveckou soutěţ vánočních koled – VÁNOČNÍ
ROLNIČKU. Ta se jiţ tradičně konala ve Vrbně pod Pradědem ve velmi
pěkném prostředí. Soutěţ je určená ţákům 1. – 5. třídy ZŠ, přičemţ kaţdý ročník tvoří jednu kategorii. Andělskou Horu jelo reprezentovat 11
ţáků, kteří se pravidelně a poctivě připravovali. Před samotnou soutěţí
některé z nich „navštívila“ i tréma, tu se snaţili odehnat, ale ne u kaţdého
to šlo. Naši reprezentanti byli ale velmi odváţní, kaţdý z nich opravdu
vystoupil a statečně zazpíval svou vybranou píseň. Porotu pak čekal vel
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mi náročný úkol, zařadit ţáky do správného pásma, podle jejich výkonu.
Pásma byla tři: zlaté, stříbrné a bronzové. Z naší školy jsme obsadili
všechny tři pásma a tady můţete vidět šikovnost našich dětí.
1. kategorie:
Sofie Polášková– stříbrné pásmo
David Šnajdr – stříbrné pásmo
Zdeněk Šamaj – bronzové pásmo
3. kategorie:
Adéla Nedbalová – zlaté pásmo
Elen Přikrylová – zlaté pásmo
Kristýna Szukalská – stříbrné pásmo
4. kategorie:
Viktorie Krajčovičová – stříbrné pásmo
Veronika Ligačová - stříbrné pásmo
Lucie Kuglerová - stříbrné pásmo
5. kategorie:
Barbora Benčová – stříbrné pásmo
Adam Harazin – bronzové pásmo
Kaţdý zpěvák si odnesl domů diplom a balíček s odměnou. Všem účastníkům gratulujeme k umístění. Děkujeme zpěvákům za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho jiných školních úspěchů.
Mgr. Karin Hálová
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Okresní finále v šachu základních škol
Na začátku prosince jsme se jiţ potřetí účastnili okresního finále v šachu
základních škol ve Vrbně p. Pradědem. Mladší ţáci v konkurenci 12
týmů obsadili vynikající 4. místo, kdy byli předstiţeni jen dvěma týmy z
Krnova a jedním z Albrechtic. Lepší druţstvo starších ţáků skončilo rovněţ na cenném 4. místě (z 10 týmů) za Krnovem – Janáčkova A, Vrbnem
B a Albrechticemi. Našim nejlepším hráčem byla Martina Nekorancová,
která vybojovala 6 bodů z moţných 7.
Shrnutí šachové činnosti za první pololetí
I v probíhajícím školním roce jsme zapojeni v programu Šachy do škol v
podobě výuky šachové hře v rámci matematiky v 6. - 9. ročníku. Pro soutěţivé zájemce pořádáme během celého roku čtyři šachové turnaje, z
nichţ vzejdou dva mistři školy. V kategorii starších ţáků (6. - 9. třída)
soupeří momentálně 21 šachistů. V podzimním turnaji zvítězil Michal
Kraus, ve vánočním Tereza Hudcová. Dle průběţného součtu bodů vévodí tabulce po dvou turnajích: 1. Rostislav Kameníček, 2. Marie Metelková, 3. - 4. Radek Rončák a Tereza Hudcová. V kategorii mladších ţáků
(1. - 5. třída) do bojů zasáhli zatím 4 šachisté. Podzimní i vánoční turnaj
vyhrál Adam Harazin, který také vede v průběţném pořadí. Na druhém
místě je Martina Nekorancová a třetí Dorota Bujnochová.
Mgr. Jiří Bujnoch
Vánoční florbalový turnaj
Ve středu 14. 12. se uskutečnilo třetí kolo Okresní florbalové ligy, kterým byla oficiálně ukončena podzimní florbalová sezóna. Hostitelem
třetího turnaje se stala ZŠ Bruntál, Okruţní. Sponzory turnaje byly Město
Bruntál a Lesy ČR, s. p., takţe všichni účastníci si odnesli odměny.

22

Andělák únor
2017
Třetího kola se zúčastnily všechny týmy ligy: Andělská Hora, Město Albrechtice, Břidličná, Karlovice, Rýmařov, Vrbno, Bruntál Okruţní a
Bruntál Jesenická. Naši školu reprezentovali: Ondra Hynek, Petr Mako,
Radek Rončák, Dominik Šedo, Rosťa Kameníček, Vašek Jurman a Šárka
Lukaštíková. Díky horšímu skóre v základní skupině jsme nakonec bojovali o poslední příčky a skončili na 8. místě.
I přes neúspěšný vánoční turnaj můţeme florbalový podzim hodnotit jako
zdařilý. Naši florbalisté se během podzimních turnajů pravidelně pohybovali v polovině všech zúčastněných týmů. A doufejme, ţe se Andílkům
bude téţ dařit i v jarní části florbalové sezóny. J
Mgr. Eva Kyšová
Výstava fotografií ve škole
Touto cestou chci poděkovat slečně Evě Komárkové za vystavení jejich
fotografií v prostorách naší školy. Fotografie zachycují naše rodné hory
Jeseníky z pohledu člověka milujícího přírodu a různá zákoutí Jeseníků
netradičním pohledem. Autorka se v nich snaţí zachytit skryté příběhy
přírody.
Fotografie jiţ byly vystaveny v rámci výstavy Krajní meze v Karlovicích
a pro úspěch budou opět vystaveny ve Zlíně.
Mgr. Eva Kyšová
Informace ze školní jídelny
Platby stravného na březen 2017 můţete uhradit v pondělí 27. 2. 2017 v
kanceláři školní jídelny při ZŠ a MŠ Andělská Hora a to v době od 7,15
do 11,15 hod a od 14,00 do 15,00 hod.
Bohdana Vikartovská, vedoucí školní jídelny
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Zprávy ze školní meteorologické stanice
Název stanice: Andělská Hora
Zeměpisná šířka: 50° 06' s. š.

Nadmořská výška: 675 m n. m.
Zeměpisná délka: 17° 24' v. d.

Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období
25. 12. 2016 – 24. 1. 2017
datum
hodnota
Nejniţší naměřená teplota
7. 1., 8. 1.
- 16,3
(°C)
Nejvyšší naměřená teplota
27. 12.
3
(°C)
Nejvyšší úhrn sráţek
12. 1.
0,8
(mm)
Nejvyšší rychlost větru
5. 1.
19,5
(m/s)
Minulý rok se s námi rozloučil s teplotami pohybujícími se okolo bodu
mrazu bez výrazných sráţek. Leden nám letos přichystal počasí hodné
svého názvu. Po cca 10 letech zaţíváme konečně tzv. pravou zimu. Teploty se pohybovaly převáţně do -10 °C. Ve dnech 7. a 8. ledna jsme zaţili mrazy přes -15 °C. Nejvíce sněhových sráţek napadlo s příchodem
oblevy 12. ledna. Vítr vál převáţně do 12 m/s.
Průběh teplot (°C):
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Úhrny sráţek (mm) :

Rychlosti větru (m/s):

Eva Kyšová
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Mateřská škola ve Světlé Hoře:
Měsíc leden nás přivítal sněhovými peřinami a my se mohli potěšit a
vydovádět s tou sněhovou krásou, která tady jiţ několik zim nebyla. S
tímto souviselo i povídání, tvoření, zpěv, malovaní a veškeré aktivity s
dětmi, které se týkaly zimních sportů, oblékání v zimě, stravy a zdravé
ţivotosprávy a především péče o sebe sama v zimním období.
V úterý 10. ledna 2017 přijelo do naší školky divadélko ŠIKULKA se
třemi výchovnými pohádkami, které děti nejen pobavily, ale ve kterých
jsme našli téţ pravdu a poučení.
Co nás čeká?
Ve středu 01. 02. 2017 pojedeme za kamarády do základní školy na další
z projektových dnů. Čeká nás povídání a tvoření, které bude spojeno s
podmořským světem. Moc se těšíme na nové objevy a zajímavosti, ale
také především na kamarády, prostředí školy a také paní učitelky.
Ve čtvrtek 16. 02. 2017 nás čeká všechny tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL v maskách. Veselí, zábava, hry a tombola, to vše nás bude v tento
tolik dětmi očekávaný den vítat. Přijďte se pobavit mezi nás.
V pátek 17. 02. 2017 pozvali kamarádi ze školy naše předškoláčky na
hudební divadelní představení „ZVÍŘÁTKA“. Jsme rádi, ţe se opět setkáme a společně pobavíme.
V současné době dochází k inovaci našich internetových stránek. Věříme,
ţe se vám změna bude líbit.
V době jarních prázdnin, a to od 20. 02. 2017 do 24. 02. 2017, bude
Mateřská škola ve Světlé Hoře uzavřena.
Michaela Horáková 26
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JAK JE TO VLASTNĚ S PLESEM?

S blíţící se plesovou sezónou se na vedení školy obrací občané s dotazem, zda bude letos škola pořádat ples či nikoliv.
Po záporné odpovědi je ze strany občanů znát zklamání.
Proto jsem se rozhodl objasnit situaci ohledně (ne)pořádání
plesu, které v minulosti zajišťovala Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora. Škola jako příspěvková organizace můţe vykonávat nebo provozovat pouze takovou doplňkovou činnost, kterou má schválenou a uvedenou ve zřizovací listině. Současná zřizovací listina povoluje škole pouze
pronajímat její prostory včetně tělocvičny. Pořádání kulturně-společenských akcí včetně prodávání nápojů a potravin v
ní zaneseno není. Z tohoto důvodu není moţné, aby škola
plesy pořádala. Protoţe jsme měli zájem na tom, aby se plesy konaly, vedli jsme na podzim 2015 na toto téma debaty s
panem starostou Novotným a dalšími zastupiteli a hledali
řešení. Domluvili jsme se, ţe oslovíme Sdruţení hasičů v
Andělské Hoře, které podobné akce pořádat můţe, zda by
bylo hlavním organizátorem či pořadatelem plesu 2016 a
škola by byla spolupořadatel. Naše spolupráce přitom byla
stěţejní – zajistit hudbu, oznámit konání akce na OSU, připravit sál, udělat výzdobu, nachystat tombolu atd. Po dohodě všech zúčastněných stran se ples v únoru loňského roku
uskutečnil. Pro rok 2017 se však Sdruţení hasičů rozhodlo,
ţe se na konání plesu v Andělské Hoře podílet nebude. Po
dalších debatách se zřizovatelem jsme se snaţili najít organizaci, která by měla o pořádání plesu zájem, ale bezúspěšně. Moţným řešením, jak tuto situaci do budoucna zachrá27
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nit, je zaloţit z řad rodičů občanské sdruţení při Základní
škole, které by ples ve spolupráci se školou pořádalo, jako je
tomu na některých školách v Bruntálu.
Pokud se nenajde organizace, která bude plesy pořádat (samozřejmě, ţe škola hodlá nadále spolupracovat), vyhlídky
na konání této kulturně-společenské akce jsou mizivé.
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Řezbářství na naší škole
Tradice betlémářství a řezbářství v Andělské Hoře sahá aţ
do počátků 19. století. Vystřídalo se zde několik generací
řezbářů rodiny Josefa Böhma. Ještě před touto generací, zde
působili řezbáři z rodiny Partschů a Kunertů. Děti naší základní školy by chtěly na tyto tradice navázat. Za podpory a
pomoci pana Cvešpera, řezbáře z Ostravy, jsme pro výuku
pořídili sadu dlát. Pod vedením mistra Cvešpera proběhlo
několik praktických sezení, které se setkaly se zájmem našich ţáků. Dnes uţ betlémy vyrábějí sami. Vyuţívají k výrobě dřevo, karton, přírodní materiály. Někteří se pustili do
jednoduchých vyřezávaných postaviček či oveček. Menší
děti vyřezávají figurky z překliţky a poté je barví. V návaznosti na tyto činnosti jsme otevřeli řezbářský krouţek, kde
se děti postupně učí s dláty zacházet; začínáme lţičkami,
miskami, vyřezáváním jednoduchých reliéfů. Šikovnější si
troufají na vyřezávané figurky.
Kateřina Bujnochová
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