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Ţivotní jubileum oslaví
Kühnelová Hermína
Keiling Jan
Lesonický Jaroslav
Šimková Julie
Sedlák Bruno

83 let
77 let
71 let
68 let
66 let

Oslavencům
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Co vděkem za lásku a péči Vaši Vám můţeme dát, hrst krásných
květů naposled a pak jen vzpomínat.
Bude to smutných pět let, co nás navţdy opustili dne 5. 3. 2014 pan
Antonín Machala a dne 16. 3. 2014 paní Ingrid Machalová z Andělské Hory.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami
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Víte, ţe
Vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve
dnech 5.a 19. března 2019
Prodej nemovitosti: nabízím k prodeji dům a pozemek
parcela č.106275/2, 275/1 v katastru Města Andělská
Hora v celkové hodnotě 2 500 000.-Kč. Dům je
v dobrém stavu o dvou bytových jednotkách 1+2 a 1+4.
Zájemci hlaste se na mobil 732 379 333, nebo na adrese:
p.Kočí Antonín, Andělská Hora č.p. 152.
Provozní doba pošty v Andělské Hoře:
pondělí, středa 8.00-10.00, 14.00-16.00
úterý 15.00 – 17.00
čtvrtek 8.00 – 10.00, 15.00 – 16.00
pátek 8.00 - 10.00
To se opravdu můţe hodit..BEZPLATNÁ zdravotnická linka=SUPER! = 800 888155 .
Přeposílám informaci, která může být důležitá. Dnes jsem narazil na to,
že málokdo zná konzultační pohotovostní zdravotnickou linku - tj. tel.
číslo, kam lze zavolat, když potřebujete akutně poradit od lékaře, ale
myslíte si, že to není na výjezd záchranky a nechcete tudíž blokovat číslo
155.
Takže pro Vás, kteří toto číslo neznají a chtějí ho mít raději uložené:
800 888 155 - je skvělé nechat si poradit a neblokovat linku, kam mají
volat jen lidé ohrožení na životech.
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Fotografie aleje ke kostelu na Annabergu získal bronz.
Ve fotosotěží Alej roku zvítězil snímek aleje u Malčína od
Lubomíra Měkoty. Rozhodli o tom patroni, kteří vybírali
z nominovaných alejí. Druhé místo obsadila fotografie
strážnické zámecké aleje a pomyslný bronz získala poutní
cesta z Andělské Hory ke kostelu sv. Anny od Vojtěcha
Venského.

Andělská Hora je proslulá poutní cestou ke kostelu sv. Anny
na Annabergu. Lemuje ji nádherná klenová a lípová alej
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z celkem 257 vzrostlých stromů, je zachovalá a nijak viditelně
nepoškozená.
„Krásná a zdravá, letitá alej, protkaná zastaveními křížové
cesty.Vyzařuje z ní síla a majestátnost spojená ve svém vrcholu
s duchovním místem poutního kostela sv. Anny. V její paměti
je uloženo velké množství poutníků, kteří tudy prošli a cestou
zde zanechávali svoje starosti a hledali novou sílu. Zažil jsem
tam krásné chvíle při svítání nebo západu slunce“,komentoval
snímek ze soutěže Alej roku Vojtěch Venský.
Významné osobnosti našeho města.
P. Paul Alois HEIDER, OT - velmistr Německého řádu (v
roce 1923 byl název Řád německých rytířů změněn na Německý řád).
Rod muže, o kterém bude v následujících řádcích řeč, sahá
svými kořeny do podhůří Hrubého Jeseníku, do blízkosti
nejvyšší hory Jeseníků Pradědu. Heiderova rozvětvená rodina
v jejím okolí po staletí žila. Už jejích příjmení označuje lidi z
horských pastvin a vřesovišť.
Rodiče Josef Heider z Adamova a Terezie, roz. Langerová z
Pusté Rudné, se vzali 24. června 1867 ve farním kostele Narození Panny Marie v Andělské Hoře a bydleli v Pusté Rudné č.
p. 227. Manželům se narodilo celkem pět dětí.
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Město Andělská Hora mělo v té době téměř 2 500 obyvatel,
farní obvod spolu s přilehlými obcemi Pustá Rudná, Stará Voda a Světlá čítal více jak 4 500 farníků.Do školy mladý Alois
chodil do Andělské Hory, vzdálené od Pusté Rudné přes tři
kilometry.Místní kněz P. Salomon si všiml nadání nejstaršího
chlapce Aloise a po dohodě s rodiči mu umožnil další studium.
Studoval na nižším gymnáziu v Bruntále, pokračoval na vyšším stupni c. k. gymnasia v Kroměříži a v roce 1886 vstoupil
do Řádu německých rytířů a přijal řeholní jméno Paul. Jako
klerik Řádu německých rytířů studoval teologii v Innsbruku a
zde byl také vysvěcen na kněze.
Po ukončení studií se definitivně vrátil do svého rodného kraje
a působil ve Staré Rudné, Rudné pod Pradědem a také ve Vrbně pod Pradědem. V roce 1916 byl P.Paul Heider jmenován
opavským proboštem, kde působil v mnoha církevních oblastech. Po smrti velmistra Norberta Kleina 9. března 1933 byl v
úterý 30. května 1933 na generální kapitule ve Vídni P. Paul
Heider zvolen jeho nástupcem. Následujícího dne - ve středu
31. května 1933 - byl v kostele sv. Alžběty Německého řádu
ve Vídni uveden jednoduchým obřadem do funkce. Odmítl se
odstěhovat do bruntálské velmistrovské rezidence a zůstal proboštem v Opavě.
Býval často nemocen a v létě 1935 byl přinucen zdravotními
potížemi prožit několik týdnů v přísném odpočinkové klidovém režimu v Karlové Studánce.
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Zdravotní stav se velmi zhoršoval a v sobotu 25. ledna 1936 v
Opavě ve věku 68 let v řádové nemocnici zemřel. Mrtvy byl
odvezen do Bruntálu, kde byla rakev s jeho tělesnými ostatky
vystavena v rezidenci Německého řádu v bruntálském zámku.
30. ledna 1936 po bohoslužbě vyšel z kostela smuteční průvod
na místní hřbitov a tělo zesnulého bylo uloženo do velmistrovské hrobky,
I dnes si můžete na hřbitově v Bruntále prohlédnout místo posledního odpočinku P. Paula Heidera - velmistra Německých rytířů, našeho rodáka.
Marek

Dobry den,
posilame Vam naš přispevek ve Freudenthaler Ländchen, březen 2019. Srdečny pozdav
Bruni a Gerd Roth
Musíme rozlišovat
Po krátké těžké nemoci zemřel dne 14. 1. 2019 v nemocnici
pan Willibald Braunisch. Byl druhým synem posledního Andělohorského správce hřbitova. Narozen byl 24.4. 1931 v Andělské Hoře, kde také až do svého vyhnání bydlel na Jednostranné ulici. Roku 1946 odešel se svojí matkou do Oettingenu, kde se vyučil tesařskému řemeslu. Roku 1958 se přestěhoval do Wüttembergu, kde začal roku 1960 pracovat jako tesař ve firmě Daimler. Společně se svojí ženou Anni, kterou si
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vzal 16. 5. 1959, si postavil v Ehningenu rodinný dům pro dvě
rodiny, ve kterém žila rodina se svýma dvěma dětma. Po prožití pěkného života starobního důchodce, byl přijat do věčné
slávy.
„Tak jsem odložil svůj hoblík ladem a řekl světu sbohem!“
14. prosince 2018 zemřel pan Oswald Heinz. Jako syn tehdejšího manželského páru Otto Heinze z Messendorfu a jeho chotě Marie, roz. Zwiener, se narodil 15. 4. 1935 v Andělské Hoře
na Karlsbrunner ulici, č. p. 140. Po vyhnání ze země roku 1946
odešel jako nejstarší z 8 dětí se svojí matkou a dvěma bratry
do lágru v Bavorsku a odtamtud do Ehingenu na Dunaji. Tam
započal své učení jako pekař a cukrář a zůstal věrný svému
řemeslu, pracoval ve velkých podnicích, které většinou ležely
daleko od Ehingenu. Roku 1977 se oženil, se svojí ženou Paulou si koupili dům v Unlingenu. Oprava starého domu je stála
mnoho času, stejně jako péče o zahradu. Svůj život věnoval
domu, zahradě a péči o psa, věrného hlídače domu. Láska k
jeho řemeslu pekařskému byla také jeho životním koníčkem –
každou neděli pekl ovocné koláče, které nikdy nechyběly na
svátečním stole. Poslední rok života strávil pan Heinz v pečovatelském domě. V létě 2018 těžce onemocněl, opakovaná
hospitalizace se stala nutností. Zemřel v nemocnici na zápal
plic.
„Pane, zůstaň s námi, když se stmívá a den se již nachyluje“
(Lukas,24,29), stálo jako prosba na pomníku Oskara Heinze.
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Všem výše jmenovaným patří vyjádření naší upřímné soustrasti. Boží láska nám všem dává poznat, jak zachránit naše zemřelé!
Milí Anděláci, milé Andělačky,
Tyto dny panuje v Oldenburgu zima. Dny jsou chladné a pro
další týdny se předpovídá sněžení. Tak se nám jako vždy nabízí pohled do Andělské Hory: tam je po delší dobu hodně sněhu, který je lákadlem pro zimní radovánky ve formě lyžování a
sáňkování. Máte ještě stále tyto radovánky na paměti? Zatím
můžeme pouze snít o slunných zimních dnech v Andělské Hoře a očekávat tak pomalu příchod jara… .
Zimní zpěv sýkorky
„Kde v zimní krajině
Ještě nic nelze spatřit.
Varuje z lesa sýkorka,
Spoléhat se na slunce,
Které za chvilku,
Nás bude doprovázet na cestě.“
Martin Greif (1839 – 1911)
Srdečný pozdrav do vlasti Vám zasílají, Vás očekávající
Bruni a Gerd Rothovi
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„ sociální byty“
Minulé volební období se několikrát řešily sociální byty, které chtěla v
obci vybudovat církev. Byl to docela problém, protože přes církevní restituce, které „nesou“ církvím „zlaté vejce“, vždy potřebovali souhlas
obce pro získání lepšího hodnocení projektu a tím lepší výchozí pozici
pro získání peněz z dotačního titulu. A hodně se to podobalo obchodu s
chudobou.
Současné vedení obce rozhodovalo o sociálních bytech rovněž a schválilo vybudování těchto bytů na vyhořelém domu
č.p. 200 a sousedním rohovém. O souhlas požádala opět jedna z církví.
Tady rozhodlo, že může dojít k opravě domů na náměstí a ke zlepšení
jeho vzhledu s tím, že byty neobsadí „ nenapravitelní“.
Proč se zpravidla o tyto dobročinné akce zajímají církevní instituce? Asi
proto, že možnost získání dotace byla vysoká a její maximální výše, přepočtená na jeden m² celkové plochy rekonstruovaných bytů, činila
29.979,- Kč. (info. www)
Pak jistě stojí za úvahu, proč nepožádala o dotaci na sociální byty v
obecním domě č.p. 199 obec. Celková možná částka by byla max. necelých 6.280.000,- Kč. Z dotace na sociální bydlení se mohly hradit zejména stavební úpravy a pořízení nezbytného základního vybavení. (info. na
www)
Pokud by se na dotaci dosáhlo, mohla obec využít několik sociálních
bytů pro svoje občany a ještě by při budování bytů došlo k opravě hrubě
poškozené dřevěné konstrukce střechy.
No a jako bonus by to přineslo pravidelný příjem z nájmů, který by podle
výměry – asi 210m ² nebyl zanedbatelný.
Tak třeba příště.

Ing.Ladislav Langer
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Naše školy informují rodiče – a nejen je

Zprávy ze školní meteorologické stanice
Období: 22. 1.– 21. 2. 2019
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
22. 1. – 21. 2. 2019
datum
hodnota
Nejnižší naměřená teplota (°C)
23. 1.
- 15
Nejvyšší naměřená teplota (°C)

16. 2.

13

Nejvyšší úhrn srážek (mm)

3. 2.

16,3

2. a 9. 2.

19,5

Nejvyšší rychlost větru (m/s)

Minulý měsíc jsme zažívali postupné oteplování.
Nejchladnější dny byly počátkem sledovaného období a
nejteplejší dny po 15. únoru. Vítr většinou dosahoval rychlostí
do 12 m/s. Sněhové srážky jsme zaznamenali v období od 26.
ledna do 14. února. Srážky ve formě deště padaly 21. února.
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Průběh teplot (°C):

Úhrny srážek (mm)

Rychlosti větru (m/s):

Eva Kyšová
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Mateřská škola ve Světlé Hoře informuje
Také měsíc únor byl zpočátku plný sněhových peřin, ale
náhle přišlo sluníčko se svou nezměrnou silou a rozzářilo celý
svět do jarní nálady. A tak můžeme na vycházkách s kamarády
pozorovat v zahrádkách první posly jara – sněženky. Zimní
témata – sporty v období zimy, oblékání, ochrana zdraví a péče
o něj, ale i zima a její proměny, nás provázela tímto měsícem.
V úterý 19. 2. 2019 jsme se vydali za kamarády na další
z projektových dnů, který byl zaměřen na masopustní období.
A tak jsme si popovídali, co znamená, jaké jsou s ním spojené
zvyky, a vyrobili jsme si i koníka, který k masopustu jistě
patří.
Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se všichni kamarádi ze školy i
školky sešli se všemi, kteří mají rádi legraci a zábavu, na
Šmoulím karnevalu, kde jsme si nejen zatancovali a zařádili,
ale užili si i spoustu zábavy a legrace.
Co nás čeká?
V úterý 19. 3. 2019 přijedou do naší školky členové
Policie ČR, aby si s námi popovídali o jejich práci, pomoci a
hlavně o bezpečnosti našich nejdražších – dětí. Jistě se také
všichni těšíme na atraktivní policejní auto, pouta či pistoli,
které ke své práci potřebují.
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Ve čtvrtek 21. 3. 2019 pojedeme s předškoláčky do
divadla v Bruntále na představení „ Hrátky na pohádky“.
Ve středu 27. 3. 2019 přijede do naší školky divadlo s
pohádkou „ Jaro s veverkou Zrzečkou“, které bude
pokračováním příběhu, jejž děti zhlédly v měsíci lednu.
V pondělí 1. 4. 2019 přijede do naší MŠ fotograf s
jarním námětem. Před tímto termínem najdete podrobné
informace ve vitríně a v šatnách MŠ.
Důleţité upozornění!
Mateřská škola ve Světlé Hoře bude v době jarních
prázdnin v týdnu od 4. do 8. 3. 2019 a v době velikonočních
prázdnin 18. a 19. 4. 2019 uzavřena.
Michaela Horáková, zástupce ředitele pro MŠ

Vstávej jaro…
Sluníčko začalo hřát,
sníh už musí teď tát,
a jaro si klidně zívá.
V peřinách se ještě válí,
když petrklíč je pořád malý
a sněženka se krásně usmívá.
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Vstávej jaro ty spáči,
už slyším i zpěvy ptačí,
tak už otevři dokořán dveře.
Vítám tě jaro… a zelenou travičku,
pupeny na stromech ukazují hlavičku,
probouzí se také i malé keře.
Nastal čas… nádherné barvy se rodí
a všechno, všechno co může plodí,
ten vánek se sluníčkem tolik hřeje.
Jak snadné je tento čas milovat,
a ještě snadnější s přírodou rozmlouvat,
vždyť všechno se na nás tak dokonale směje.
Marta Lazarová
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Počasí 2019 - uvidíme, jestli má stoletý kalendář pravdu!
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