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Městský úřad Andělská Hora informuje
Právní služby
Právní služby jsou určeny občanům Andělské Hory a Pusté Rudné.
Právní služby jsou poskytovány na MěÚ Andělská Hora v zasedací
místnosti vždy od 15.00 do 17.00 v těchto dnech:
11. ledna 2021

10. května 2021

13. září 2021

8. února 2021

14. června 2021

11. října 2021

8. března 2021

19. července 2021

8. listopadu 2021

19. dubna 2021

9. srpna 2021

13. prosince 2021
Miroslav Novotný, starosta

Zvýšení ceny pitné vody
Na základě usnesení představenstva, přistupuje společnost VaK
Bruntál a.s. ke zvýšení ceny pitné vody, kterou dodává svým odběratelům.
S účinností od 1. 1. 2021 bude činit cena pitné vody 37,81
Kč/m3 + 10% DPH, tj. 41,59 Kč/m3 včetně DPH.
Ve srovnání s rokem 2020 se jedná o nárůst ceny o 1,37 Kč/m3.
Důvodem zvýšení ceny vodného je nárůst ceny surové vody, nárůst
mzdových prostředků a nárůst nákladů na opravu infrastrukturního
majetku.
Dalším důvodem je zákonná povinnost zahrnout do ceny vodného
dostatečný objem finančních prostředků k zajištění financování obnovy
veřejného vodovodu a souvisejících staveb. Společnost VaK Bruntál a.s.
plánuje pro rok 2021 z vlastních prostředků obnovu vodovodů, kanalizací a
realizaci dalších investičních akcí v objemu přesahující 47 mil. Kč.
Kalkulace ceny vody pitné přikládáme k naší zprávě.
Informca naleznete také zde: https://vakbruntal.cz/
Ing. Jaroslav Jouza, ředitel

2

LEDEN 2021

3

LEDEN 2021

Tříkrálová sbírka 2021
Vážení občané,
v letošním roce 2021 nebudou koledníci chodit po našem městě, a
tak můžete finanční dary předat do zapečetěné pokladničky v naší obci
uložené v potravinách Hruška u pokladny. V tomto roce bude sbírka jiná
než v předcházejícím roce. Rovněž můžete přispět také:
Bezhotovostní přijímání darů formou:
- DMS
- on-line koleda
- platební brána na webu sbírky charita dle VAR symbolu - charita
sv. Martina č.ú. 66008822/0800 a var. symbol je 77708020 - jedná se o
virtuální kasičku účtu charity sv. Martina.
- přímo na oficiálních stránkách https://www.trikralovasbirka.cz/
kde si vyberete konkrétní místo.
Sbírka se koná v termínu od 1. 1. - 24. 1. 2021
Tříkrálová sbírka je nesení Božího požehnání do jednotlivých
domácnosti a umožní naším spoluobčanům vykonat dobrý skutek
prostřednictvím finančního daru na charitní dílo.
Jan Marek, občan Pusté Rudné
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Základní škola v Andělské Hoře informuje

V minulých letech jsem v lednových zpravodajích pravidelně
informoval, že měsíc prosinec byl nabitý školními akcemi. Bohužel letos
toto tvrdit nemohu. Neproběhly žádné soutěže (Vánoční rolnička,
florbalové a šachové turnaje), nekonala se besídka se seniory, školu
nenavštívil Mikuláš s čerty, neuskutečnily se žádné předvánoční exkurze.
Výuka na druhém stupni probíhala „rotačně“. Zkrátka nepěkné období.
Žáci si alespoň v pátek 18. prosince udělali ve svých třídách vánoční
besídku. Společně s učiteli si povídali o Vánocích, předali si dárečky a
vzájemně ochutnali cukroví, které si přinesli.
Tento podivný rok 2020 je za námi. Na jaře jsme se ocitli v neznámé
situaci, která nabourala veškerý zaběhnutý režim, v domácnostech i ve
škole. Málokdo tušil, že v tomto režimu budeme s přestávkami fungovat po
celý zbytek roku. Zkrátka nebyl to jednoduchý rok pro žáky, pedagogy,
vedení školy a školky a především byl velmi náročný pro rodiče. Tímto
bych jim chtěl ještě jednou poděkovat za podporu svých dětí v distančním
vzdělávání. Nezbývá než si přát, aby ten nový rok 2021 byl pro nás pro
všechny klidný, úspěšný a hlavně bez všech možných omezení.
Všem přeji zdařilý vstup do nového roku 2021 a především pevné
zdraví.
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy
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Informace ze školní jídelny
Platby stravného na únor 2021 můžete uhradit v pondělí 25. 01. 2021
v kanceláři školní jídelny při ZŠ a MŠ Andělská Hora a to v době od 7,15
do 11,00 hod a od 14,00 do 15,00 hod.
Bohdana Vikartovská, vedoucí ŠJ

Mateřská škola ve Světlé Hoře informuje
Od konce listopadu se do školky vrátily téměř všechny děti. S
dodržením přísných hygienických pravidel se nám daří prozatím vše
zvládat a jsme tomu rádi.
Výchovně vzdělávací program probíhá standardně formou výchov.
Při pobytech venku využíváme, pokud nám počasí dovolí, školní zahradu.
Tento měsíc jsme se věnovali vánočním tématům a tak nás přišel
navštívit i Mikuláš, který nám nechal za dveřmi překvapení ve formě
sladkých balíčků. S dětmi jsme si nazdobili stromeček, vyzdobili školku a
snažili se za zpěvu koled navodit tu nejkrásnější atmosféru v roce atmosféru lásky, porozumění a vstřícnosti.
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Na vánoční svátky si každé z dětí odneslo domů veselého vánočního
skřítka s vánočním přáním a vlastnoručně vyrobenými andílky pro potěchu
všech členů rodiny.
Co nás bude čekat po vánočních svátcích, nikdo z nás neví, a tak
prozatím nemohu uvést akce, které by nás čekaly, ale mohu slíbit, že jak
jsme se snažili dětem vynahradit akce podzimní a vánoční, tak se budeme
připravovat na akce další dle možností, které budou.
Zastavíme-li se ve svých životech,
uchopíme s láskou a důvěrou srdce
do svých dlaní a budeme mu naslouchat,
najdeme tam vše, co potřebujeme,
protože veškeré tajemství a pravda
je ukryta právě tam, v našem srdci.
Kolektiv mateřské školy přeje všem šťastný vstup do roku 2021
naplněný láskou, zdravím, vírou v dobré, vstřícností, porozuměním a
radostí.
Michaela Horáková, zástupce ředitele pro MŠ

Ohlédnutí za historií
Okrsek Andělská Hora
Narozeniny v únoru:
9.2. paní Dorothea Lehr (86 let), Am Hähnchen 6 in 53937
Schleiden; dříve: Oberer Ringplatz (Horní náměstí) 121
23.2. paní Christine Roder roz. Raimann (91 let), Godmarkstraße 74
in 80937 München (Mnichov); dříve: Karlsbrunner Straße 148 (Karlova
Studánka 148)
Všem oslavencům přejeme z celého srdce Boží Požehnání!
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Musíme se rozloučit…
V hlubokém zármutku nás opustil 8.10. 2020 pan Karl Bartsch ve
věku 86 let, narozen 1.9. 1934 v Andělské Hoře, Schießhaus 157.Karl byl
prvorozeným dítětem manželského páru Aloise Bartsche a jeho ženy Berty
roz. Hirsch. Roku 1946 byl vyhnán z vlasti spolu se svojí rodinou včetně
babičky Augusty Hirschové a mladšího bratra Aloise. Sběrným místem byl
v Německu tábor Marktheidenfeld. Své dětství a mládí strávil pan Bartsch
v Lengfurtu. Vyučil se lodníkem, později pracoval jako řidič nákladního
automobilu. Oženil se s Emmi, se kterou měl celkem 5 dětí. V posledních
letech byl dosti nemocný, musel absolvovat dvě operace kyčelního kloubu
a mimo jiné utrpěl také mrtvici. Až do posledka byl opečováván svými
dcerami ve svém domě, kde 8.10.2020 zemřel v pokoji.
Dne 30. 10. 2020 zesnul pokojně pan Walter Klammert z Andělské
Hory, Ulice Karlovy Studánky 145, krátce po svých
91. narozeninách v důsledku dlouhodobého zápalu
plic. Ve svém bydlišti v Herrenbergu byl uložen
k poslednímu odpočinku.
Vyjadřujeme hlubokou upřímnou soustrast
s pozůstalými rodinami zemřelých.
V Boží lásce budeme navždy uchovávat
památku našich věrných zemřelých!
Milí Andělohorští občané,
Nový rok právě začal – nechť je pro nás všechny rokem, na jehož
prahu si řekneme „Díky“ za všechno a z celého srdce!
Nový rok, co nám nového přinese? Před které situace nás postaví?
Kterým rozhodnutím budeme muset čelit? Odpovědi na tyto otázky budeme
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znát až na jeho samotném konci. Rozhodnutí ale, které nás může provázet
tímto rokem, můžeme už nyní odhalit, je to ohleduplnost, která je zvláště
pro mě opravdu důležitá. Mnohé, námi shledávané jako „opravdu důležité“
nemůžeme mnohdy my sami ovlivnit, nebo můžeme ovlivnit jen málo, jiné
ovlivníme zase svým jednáním a postoji.
Naše jednání… jak často jsme stáli před rozhodnutím, zda se
zachováme nebo nezachováme správně, jaké možnosti jednání se nám
nabízejí. Jedna píseň uvedená v radiu před 50 lety o tom také zpívá – podle
mého názoru neztratila na významu ani dnes, je stále aktuální. Původ jejího
vzniku spočívá ve dvou různých tendencích: některé prameny vedou –
bazíruje na náboženském vyprávění, kdy dívenka drží svého malého
bratříčka v náručí a je tázána, zda na ni není moc těžký. Odpověď malé
dívenky dává překvapivé a zároveň vysvětlující tvrzení (odůvodnění).
Jedna možnost dává podnět ke vzniku písně, tak se nazývá, byly obrazy
vojáků držících na rukou svého zraněného kamaráda, dvě světové války již
uplynuly a nyní zuřila Vietnamská
válka, která přinesla nekonečné
utrpení civilního obyvatelstva
obou
znepřátelených
stran
účastnících se války.
„Čím může být tento text
přínosný
prvnímu
vydání
Bruntálského okrsku roku 2021?“
se mne možná právem budete ptát. Odpověď vám mohu zaručeně rychle
poskytnout: my, muž a já jej shledáváme v těchto dnech velmi aktuálním.
Také když už to tak neznamená, muset snášet opravdu jiného člověka… je
dobré, když my všichni, členové jedné rodiny lidského pokolení, zde
budeme v přeneseném slova smyslu jeden pro druhého!
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Je můj bratr
Ulice je dlouhá
Protkaná mnoha spletenými zatáčkami.
Vede nás, kdo ví kam, kdo ví kam.
Ale já jsem silný,
dost silný jej unést.
Není těžký - je to můj bratr.
Tak jdeme dál,
Jeho zdraví leží mi na srdci.
Nést jej není žádné břímě.
Dosáhneme spolu cíle.
Už vím, nikdy by mě nepřekážel:
Není těžký, je můj bratr.
Když mi vůbec něco překáží,
Pak žal nad tím vším.
Že srdce člověka není naplněno radostí
A láskou k dalšímu pokolení.
Je to dlouhá, dlouhá cesta,
z níž není cesty zpět.
A během toho, co
Na našich cestách jsme:
Proč se nerozdělíme o to, co máme?
A náklad mne ani trochu nepřekáží:
Není těžký, je to můj bratr.
Není těžký,
Je to můj bratr.
Pramen: The Hollies (britská hudební skupina) „Není těžký…je to
můj bratr.”
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Milí čtenáři a čtenářky,
že se setkáváme s lidmi, kteří nás potřebují, je moc pěkné. Mějme
tedy nejen oči, ale také srdce otevřené, pomozme jim nést je, když
nemohou, i oni nám mohou zase pomoci, Vám z celého srdce přejí Vaši
věrní krajané
Správná cesta
V hlubokém sněhu,
zasněžená cesta.
Přesto rozeznaná
Správná stopa.
V husté mlze,
na lesní cestě.
Zdlouhavě vidět:
Správnou cestu.
V politických zmatcích při parlamentních volbách 1935:
Skrze pouliční teror a rozdělení chleba
Zůstala pouze jedna cesta: vůči bližním.
Děda, kterého lidé v Andělské Hoře dobře znali:
Starosta pro všechny,
nezávisle na národnosti, náboženství a politické orientaci.
Jeho přesvědčení žije v nacistické otčině Sudetech:
Skrze sanace společných domů,
proti nacistické vládě
skrze křesťanské založení své dcery,
proti nacistické politice.
Proto: Cesta jeho starostování,
kontrola strany nad jeho činností,
jeho postoj v ústraní,
přesto pomáhal, kde to šlo.
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Přece nemohl všemu zabránit,
ale nenechal se odradit,
pevně šel dědeček svojí cestou
k lidem.
Tak mu pomohli jeho čeští přátelé
Aby Bruntál zůstal ve zdraví
Pro nový začátek do severozápadního Německa.
Díky všem,
Kteří dědovi pomohli.
Díky dědo,
Že jsi pomohl lidem.
Díky vám všem.
Vaši věrní krajané Brunhilda a Gerd Rothovi
(z němčiny přeložil Mgr. Michal Půda)

Krátký příběh k zamyšlení: Pes a zrcadlo
Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednoho dne se
stalo, že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl
tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé
protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo ještě víc. To
rozčilení ho tak vyčerpalo, že nakonec umřel.
Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci zrcadly zaběhl jiný pes.
I on se viděl tisíckrát, ale na rozdíl od prvního přátelsky vrtěl ocasem.
A tisíc dalších psů také vrtělo ocasem a radovalo se s ním. Povzbuzen
a plný radosti opustil sál.
Zamyslete se, který z příběhů připomíná váš život. Když se zamyslíte
a zavzpomínáte na poslední týden či měsíc, jaké lidi kolem sebe máte?
Svět kolem nás reflektuje naše vnitřní rozpoložení.
Krátký příběh k zamyšlení: Pes a zrcadlo. Sebeřízení.cz | osobní rozvoj a
psychologie [online]. 3. 1. 2021. Dostupné z: https://www.seberizeni.cz
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