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Společenská rubrika
Životní jubileum oslaví
Emil Grobelný

83 let

Jan Zbránek

75 let

Jaroslav Svoboda

70 let

Alois Lakomý

69 let

Františka Malá

68 let

Libuše Burdová

63 let

Jiří Šťuka

62 let

Drahomíra Rychová

60 let

Odvoz odpadu
Papír

Plast

Směsný odpad

pondělí

úterý

úterý
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22. týden

4. května
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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:
19. dubna 2021

10. května 2021

14. června 2021

19. července 2021

9. srpna 2021

13. září 2021

11. října 2021

8. listopadu 2021

13. prosince 2021
Miroslav Novotný, starosta

Očkování psů
Pan MVDr. Josef Mužík, upozorňuje všechny majitele čtyřnohých
miláčků, že v sobotu 8. května 2021 ve 9.00 hodin , cena očkování
200,-Kč, proběhne v našem městě před MěÚ, očkování psů a koček proti
vzteklině.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím povinného Sčítání 2021,
které končí již 11. května 2021. Vaše účast je důležitá, protože Vaše
odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje našeho města.
Nejjednodušší je sečíst se do 11. května 2021 online na webové adrese
scitani.cz. Pokud je možné, pomozte prosím se sčítáním i blízkým
sousedům, kteří to sami nezvládnou, abychom se v Andělské Hoře sečetli
opravdu na jedničku. A jak je na tom aktivita občanů v Andělské Hoře
v online sčítání? K datu 28. 04. 2021 občané Andělské Hory odeslali
online formuláře v počtu 48,2 na 100 bytů.
Pokud se někdo nesečte online, musí vyplnit listinný formulář.
Sčítací komisaři je roznášejí od 17. dubna. Druhé kolo pokusů o jejich
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doručení zahájili v pátek 30. dubna. Další podrobnosti jsou k dispozici na
webu scitani.cz.
Za MěÚ – Andělská Hora, Ing. Jitka Eichlerová
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Příspěvky občanů
Kouzlo…
Koukám po tom našem krásném kraji,
kde se louky a lesy, tak široce rozléhají.
Skřivan zpívá tak vysoko nad námi,
jak je spokojen tady mezi horami.
Chvějí se zelené lístky té bílé břízy
a každému nabídne svou sladkou chuť mízy.
Děkuji jaro, přišlo jsi tak tiše a lehce,
děkuji jaro, teď odcházet by šlo moc těžce.
Včelky si smlsnou na každém kvítků jabloní
a vzduch nám pokaždé, tak krásně zavoní.
Bylinky se dívají výš a výš až do nebe,
a když ji utrhneš, uzdraví všechny i tebe.
Travička tak svěží, ty odstíny zeleně mě matou,
každý stromek je jiný… a kvítky s barvou až zlatou.
Stalo se kouzlo tady… teplý vítr vane,
jak říct, že stvořil jsi to dokonale, ty náš… Pane.
Koukám po tom našem krásném kraji,
kde se louky a lesy, tak široce rozléhají…
Marta Lazarová, občan Andělské Hory

Umístění obecního úřadu
Vážení spoluobčané, slíbil jsem, že vám sdělím svůj pohled na
možný přesun obecního úřadu do budovy bývalého kina. Slib plním.
Když jsme, jako nové zastupitelstvo, začali pracovat, bylo na
ustavujícím zasedání, kromě mnoho dalšího, řečeno, že oprava kina je
v plánu, ale nejde všechno najednou. Od koupi budovy bývalého kina
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uplynulo již více jak 10 let. Můj osobní názor na tuto dobu popisovat
nebudu, protože by to zase vyvolalo osobní útoky na moji osobu. Ne že
bych se jich bál, ale opravdu mě unavuje reagovat na …… doplňte si sami.
Vraťme se k přesunu obecního úřadu. Důvody známe. Výsledek
prozatímního řešení taky. Jak bychom tedy mohli, možná i měli,
postupovat. Zprávy ze zasedání zastupitelstva vždy zmiňovaly, že jenom
projekt na obnovu úřadu v budově kina bude stát asi 600 000,- Kč. a
samotná rekonstrukce 30 mil. Kč. O této sumě bychom mohli úspěšně
pochybovat, ale to není důležité. Důležité bylo sdělení, že na to prý nejsou
finance. Je nutno podotknout, že za dobu 10-ti let jsme mohli mít alespoň
zpracované projekty. Státní dotace činila třeba v loňském roce 80 %. Kdo
zvládá počty pozná, že by nás obnova této budovy přišla na 6 mil. korun. Je
to moc? Jak pro koho. Proč nemáme nic připravené? Je to o práci.
Co takhle tento postup. Stávající budova kina je ve velmi špatném
stavu. Stavebním materiálem bylo všechno, od kamene po cihly, bez izolací
proti zemní vlhkosti apod., a v případě opravy jsme limitovaní danými
rozměry. Už tyto důvody mě přivedli k myšlence, že bychom měli požádat
o dotaci na demolici a celou budovu zbourat. Následně by obec mohla na
vyčištěném místě postavit např. dřevostavbu typu RD Rýmařov. V nabídce
trhu je nepřeberné množství bungalovů, které svým vzhledem i
prostorovým řešením mohou splnit moderní požadavky na nové prostory
úřadu. Cena? Do 4 miliónů Kč. Kde na to vezmeme? Na rezervním fondu
byly ke konci roku 3 mil. V roce 2020 byl zisk z obecních lesů 3,5 mil. Kč.
Tedy celkem 6,5 mil. Takže po celé akci by ještě zůstalo na obnovu lesů. A
hlavně, obec by zkrášlila svůj střed a zaměstnancům úřadu by přináležely
moderní prostory pro výkon jejich práce. Ale to hlavní, když by se
pracovalo na daném problému, do dvou let máme nový obecní úřad.
V prostorách opuštěné budovy MŠ by následně mohlo vzniknout
kulturní centrum, knihovna, prostory pro setkávání starších občanů,
prostory pro bohulibé činnosti občanů apod. V tomto ohledu by obec mohla
předat prostory i neziskové organizaci. Ostatně počet žáků, jejichž rodiče
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jsou ochotni posílat svoje děti do naší školy se každoročně snižuje. To, že
bude obec řešit v příštích letech využití i jiných budov školy tak, aby měly
svůj smysl, je více než jasné. Ale to je jiné povídání. Krásné dny.
Ing. Ladislav Langer, zastupitel

Zahradnické okénko aneb co nás čeká v květnu
Letošní jaro je opravdu dlouho chladné a tak některé práce z dubna
přesouváme do května. V květnu nám celá zahrada prudce pučí, roste,
kvete, a my nevíme, co dřív. Květen je měsíc setí a sázení, hnojení, zalévání,
bohužel také obdobím, kdy se na zahradě můžeme setkat s prvními škůdci.
Zahradníci tento měsíc mívají nejvíc práce, bohatou odměnou jsou rostliny
v rozpuku a první sklizně.
Okrasná zahrada
Mnohé keře v květnu začínají pomalu odkvétat. Na počátku měsíce
to není ještě markantní, ale v druhé půli už uvadají květenství zlatici,
sakurám, dřínům, šácholanům a šeříkům. Všechny tyto dřeviny vysiluje,
pokud květenství neodstraníme hned po odkvětu. Zvláště u šeříků bychom
měli dbát na pečlivé odstřihávání tvořících se semeníků.
Rododendronům zajistíme dostatek vláhy, pokud je suché jaro. Po
odkvětu ihned vylamujeme tvořící se semeníky.
Je čas vysázet do zahrady většinu letniček. Ty nejchoulostivější smějí
do země až po 15. květnu, tedy po třech zmrzlých.
Začínáme s výsevem dvouletek pro podzimní výsadbu. Použijeme
především karafiáty, náprstníky, astry, topolovky, hvozdíky, pomněnky a
macešky.
Bylinnými řízky množíme některé druhy dřevin. Vhodná metoda je
to především pro pustoryl, trojpuk, vajgélii, skalník, dřín, štědřenec a další.
Po zmrzlých smějí do země některé velmi choulostivé cibuloviny a
hlíznaté rostliny, mezi nimi tygřice, dosny, jiřiny, begónie, montbrécie,
křín, lilie a sperkélie.
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Je čas zasáhnout také do tvaru živých plotů. Začneme stříhat všechny
listnaté a jehličnaté dřeviny, jež chceme tvarovat. Pravidelné vedení růstu
zaručí dokonalý tvar. Dřišťál, zimostráz, habr, cypřišek, buk, zimolez, růže,
tavolník a zerav stříháme dvakrát do roka. Dříny, ptačí zob, meruzalku a tis
třikrát. Jen jednou se stříhá hlošina a mochna.
Po zmrzlých také na terasy, balkóny a do zahrad vracíme exotické
rostliny pěstované v nádobách. Ale pozor, nikdy je neumísťujeme na přímé
slunce rovnou, ale pomalu je zvykáme. Po několika dnech v polostínu je
přemístíme na cílové stanoviště. Můžeme je také zapustit s květináčem do
záhonů. Vyžadují nyní bohatou zálivku a hnojení.
Osázené truhlíky po ledových mužích mohou na svá místa. A platí
pro ně to, co pro většinu rostlin: zalévat, přihnojovat.
Trávníky
Pro květen platí zásada: sekat, sekat a sekat. V tomto měsíci trávník
roste nejbujněji. Pletiva listů a stonků obsahují hodně růstového hormonu,
v zemi bývá dostatek vláhy a také působí jarní hnojení. Trávník nesmí
přerůst. Sečeme vždy, jakmile výška porostu přesáhne třetinu požadované
výšky.
V květnu je čas založit nový trávník výsevem či výsadbou drnů.
Vhodná doba je pro výsev květinové louky.
Ovocná zahrada
Odkvetly nám postupně broskvoně. Proto zkrátíme letorosty,
ponecháme jim jen dva až tři pupeny.
Každý ovocnář teď prochází svůj sad či stromořadí a vylamuje vlky.
Jsou to kolmo vzhůru a do koruny rostoucí velmi silné letorosty.
Jahodové záhony zbavíme plevele, dobře okopeme, zalijeme a
pohnojíme. Ale pozor, jakmile začnou rostliny kvést, už se snažíme
okopávat minimálně. Pokud budeme hýbat rostlinami, plody budou
nekvalitní. Lépe je po okopání rostliny podestlat slámou či netkanou
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textilií. Zamezí růstu plevelů, ochrání plody před chorobami a udrží vláhu v
zemi.
A pozor, houbovým chorobám se v květnu daří stejně dobře jako
našim rostlinám. Je tedy nejvyšší čas na druhý postřik proti nim. Jahodníky
musíme nyní ošetřit proti plísni šedé. Kontrolu provedeme také v porostech
rybízu a angreštu.
Zeleninová zahrada
Záhony nyní více než očekávaná zelenina zahlcuje plevel. S motykou
v ruce vyrazíme do boje proti němu.
Začínáme vyjednocovat výsevy zeleniny z dubna.
Je čas sklízet ranou zeleninu, především hlávkový salát, špenát,
ředkvičky.
Vyřádkované brambory přihrneme.
Je čas vyset letní odrůdy zeleniny a také na mráz choulostivý fazol a
kukuřici.
Po zmrzlých mužích patří do země rajčata, papriky, okurky, lilky,
patisony, cukety a melouny.
Do volné půdy smějí také choulostivé bylinky, především majoránka
a bazalka.
Tipy na ekologickou ochranu rostlin
Ředkvičky před dřepčíkem ochrání postřik čajem z vratiče.
Mrkev před pochmurnatkou zase zálivka z cibulového nálevu.
Mšice ze všech plodin odláká řeřicha a také zálivka z namočených
kopřiv.
Proti houbovým chorobám použijeme čaj z přesličky. Ten pomáhá i
proti padlí růží a plísni jahod.
Alena Jáklová a Pavla Keilingová, občanky Andělské Hory
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Základní škola v Andělské Hoře informuje

12. dubna se vrátili žáci 1. stupně do školy (formou rotační výuky) a
předškoláci do školky. I když se žáci 2. stupně ZŠ nadále vzdělávají
distančně, mají možnost po
domluvě s pedagogy navštívit
školu v rámci konzultačních hodin
v maximálním počtu 6 žáků.
Celorepublikovým tématem je
testování žáků. Pro naše žáky jsme
zřídili za přísných hygienických
podmínek „testovací centrum“
v tělocvičně školy. Testování zatím
probíhá bez problémů. Panu školníkovi tímto děkuji za výrobu dřevěných
stojánků na testovací ampule.
V květnu čekají naše
žáky 9. třídy přijímací zkoušky
na střední školu. Všem držíme
palce, aby se jim zkoušky
povedly a v září nastoupili do
školy, kterou si vybrali.
Od 22. 4. je ve škole
přítomen školní psycholog
Mgr. Helmut Bley, který je k
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dispozici žákům, případně rodičům ve čtvrtky a pátky nebo prostřednictvím
e-mailové komunikace: bley.helmut@gmail.com
Na letní prázdniny chystá paní učitelka Matzkeová pro naše žáky
příměstský tábor. Podrobné informace najdete níže v letáku.
Nové informace a případné změny ve výuce budeme nadále
zveřejňovat na webových stránkách školy.
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Školní družina v ZŠ Andělská Hora
V minulém vydání zpravodaje se objevilo několik článků ke školní
družině Základní školy v Andělské Hoře. Považuji za svoji povinnost se
k tomuto tématu podrobněji vyjádřit a zaujmout k tomu stanovisko ne za
soukromou osobu, ale za vedení naší školy (pravidelné příspěvky za školu
do obou zpravodajů zpracovává ředitel školy a zasílá je redakčním radám).
Na přelomu února a března mě starosta Města Andělská Hora
informoval o záměru přemístit Městský úřad do budovy č. p. 217, tedy
stávající školní družiny. Na tomto základě proběhly 2 schůzky se starostou
a místostarostou, na kterých jsme procházeli všechny prostory budovy č. p.
217 a 2. stupně ZŠ. Původním záměrem totiž bylo přemístit družinu do 1.
patra budovy, kde se nachází stávající družina. V těchto prostorách by byl
provoz ŠD nereálný z důvodů možného „křížení“ provozu (potkávali by se
žáci školy a zaměstnanci a návštěvníci MÚ, což z hygienického hlediska
není možné), proto se začaly hledat možnosti využití v hlavní budově.
Na středu 10. března svolali zastupitelé Města Andělská Hora
pracovní schůzku v základní škole, kde jsme společně přemýšleli nad
možným využití prostor pro školní družinu. Chtěl bych podotknout, že
nikdo ze zastupitelů neměl snahu určovat, jak bude nová školní družina
vypadat a kde bude umístěna.
Na této schůzce se jevila jako nejlepší varianta umístit družinu do
prostor stávající šatny na hlavní budově s tím, že bude rekonstruováno
sociální zařízení v přízemí a klecové šatny budou zrušeny a nahrazeny
novými dřevěnými boxy. Rovněž proběhne rekonstrukce „poobědové“
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družiny (2. oddělení školní družiny) v prostorách malé jídelny. O této
variantě jsem ve zkratce informoval v minulém vydání zpravodaje.
Po dalších úvahách především nad režimem ranní družiny jsme došli
k závěru, že nová družina by mohla být v budově 1. stupně místo současné
třídy IV. A. Ta by se přestěhovala na hlavní budovu do prostor stávající
neprůchozí šatny, kde kdysi bývala třída. Vzhledem k tomu, že u žáků 4.
ročníku realizujeme poloodbornou výuku, mohli by bez přecházení mezi
budovami využívat odborné učebny. Někteří učitelé 2. stupně také vyučují
ve 4. třídě. Tím by odpadlo jejich přecházení v rámci výuky z budovy na
budovu. Toto stanovisko jsem sdělil zastupitelům na pracovním zasedání.
Nezastírám, že když jsem se dozvěděl o stěhování naší družiny, byl
jsem „rozčarován“. Rozumím tomu, že ne každý je s tímto krokem
spokojen. Nicméně chápu zastupitele, kteří musí hospodárně nakládat
s finančními prostředky Města Andělská Hora a také je pro ně důležité
zajistit bezbariérový přístup na Městský úřad. Logicky se tak tato varianta
stěhování úřadu jeví jako nejekonomičtější a pro občany nejvýhodnější.
Plánovaným stěhováním školní družiny dojde k další rekonstrukci a
modernizaci prostor naší školy, což určitě všichni ocení-především naši
žáci.
Přikláním se k názoru, že zastupitelé Města Andělská Hora podporují
naši školu. Počty žáků naší školy se bohužel každoročně snižují a díky
výjimce, kterou nám zřizovatel uděluje, nejsme zatím nuceni natrvalo
slučovat jednotlivé třídy. Během posledních 6 let se také postupnými kroky
modernizují prostory obou budov – 1. a 2. stupně. Za tu dobu se udělal
„pořádný kus práce“ a bez finanční podpory zřizovatele by toto nebylo
možné.
Věřím, že školní družina bude dál bez problémů fungovat a nové
prostory nijak nenaruší její chod a provoz.
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy
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Informace ze školní jídelny
Platby stravného na červen 2021 můžete uhradit v pondělí 24. 05.
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

PŘÍRODOVĚDNÁ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽ pro
jednotlivce a dětské kolektivy
Jako každý rok, tak i letos se naše škola zúčastnila Přírodovědné
korespondenční soutěže pořádané Střediskem ekologické výchovy SVČ
DUHA Jeseník. Zúčastnilo se jí sice jenom 96 soutěžících, ale v této divné
době jsme moc rádi i za ně. Stejně jako každý rok i letos patří naše
poděkování nejen všem zúčastněným soutěžícím, ale také pedagogům, kteří
v dětech podporují vztah k přírodě a pomáhají jim se do soutěže zapojit.
Na
facebooku
(www.facebook.com/media/set?
vanity=duhajes&set=a.1946669122149458) jsou zveřejněny oceněné práce,
tedy i našich vítězek, mezi které patří Adéla Nedbalová ze 7. A, Eliška
Černobilová, Barbora Benčová a Tereza Želinská z 9. A.
Ing. Ludvika Matzkeová, třídní učitelka IX. A

Mateřská škola ve Světlé Hoře informuje
V měsíci dubnu dne 12. 4. 2021 se po delší covidové pauze otevřela
mateřská škola pro vzdělávání předškolních dětí. Dle nařízení vlády se děti
samotestují každé pondělí a čtvrtek. Zatím vše zvládáme bez větších obtíží.
„Předškoláci“ se do mateřské školy velmi těšili na vzájemný kontakt
se svými vrstevníky.
První den proto probíhal v hravé náladě a sdělování zážitků mezi
nimi, další dny již probíhaly v plném nasazení.
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I přes stále vládnoucí zimu jsme si s dětmi užívali co nejvíce pobytu
na školní zahradě, kde děti rozvíjely své pohybové dovednosti.
V pracovních činnostech
jsme rozvíjeli výtvarné dovednosti
a vedli jsme děti k trpělivosti a
samostatnosti
při
získávání
zručnosti. Jak se říká „ učený z
nebe nespadl“.
Mateřská škola se zapojila
do sbírky „ DARUJTE SLUCH“ je zázrak, když člověk začne slyšet,
proto sbíráme PET víčka pro
malou Sárinku.
Budeme rádi, když se široká
veřejnost zapojí do této sbírky.
Víčka můžete nosit do mateřské
školy ve Světlé Hoře a předat je
kterémukoliv zaměstnanci.
Všichni věříme, že se celá
situace v brzké době zklidní a otevře se mateřská škola pro všechny děti.
Františka Pustějovská, učitelka MŠ

Pracovní místo kuchař/ka v Mateřské škole ve Světlé Hoře
Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál,
pracoviště ve Světlé Hoře, přijme od 1. srpna 2021 kuchaře nebo kuchařku
do MŠ na plný úvazek. Podmínkou přijetí je výuční list v oboru, zdravotní
průkaz a dobrý zdravotní stav. Platové zařazení je dle platových tabulek
v závislosti na délce praxe. Případní zájemci si mohou podat žádost do 21.
května 2021 v ředitelně Základní školy v Andělské Hoře nebo e-mailem na
adresu zsandel@gmail.com
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy
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Ohlédnutí za historií
Okrsek Andělská Hora
Narozeniny v červnu:
Za měsíc červen nemáme žádné konkrétní informace o narozeninách
našich čtenářů z Andělské Hory.
Drazí občané Andělské Hory,
někdy se v nás objeví myšlenka, bez zjevného důvodu - proč právě v
tomto okamžiku, v němž se právě nacházíme, často ani nevíme, odkud se
vlastně vzala. Možná k tomu byl nějaký důvod... může to být pocit, vůně
nebo zvuk, něco, co nám vrací danou vzpomínku.
Zpětné ohledy
Nabízí se nám různé směry pohledu, jak bylo zřejmé ve
velikonočním příběhu ve dvou předchozích tématech, které jsou schopny
nám ukázat stejnou událost ve zcela jiném světle. V závislosti na tom, která
strana také: od které doby se něco zvažuje, některé věci mají zcela jiný
význam. Každý, kdo to zažil dříve, bude vědět, že později - "z druhé
strany" - se člověk někdy až diví sám o sobě. Zamysleme se nad dny
našeho dětství...
"Co si pamatuji"
Moje zesnulá matka přepsala své životní vzpomínky zaznamenané ve
stáří, ohlédneme-či zpět na dětství a mládí v dobách mého starého otce, na
to, že musí opustit milovanou vlast, na těžká léta nového začátku v
severním Německu a na postupné "přivykání si" a nakonec i na "nový
domov" s rodiči a vlastní rodinou v Oldenburgu. I tyto texty jsou vždy o
směru pohledu; ke zpětnému přehodnocení a k pochopení nebo dokonce
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neporozumění cizím a vlastním činům. Některé výňatky (původní celé
jméno zkracuji z úcty k jmenovaným osobám) mohou být příkladem:
"Když jsem musela chodit do školy v první třídě v Barzdorfu, kde
jsme v té době ještě žili, byla to katastrofa. Brečela jsem každý den, protože
jsem se bála všeho. Můj učitel byl ředitel M., který byl velmi starý a možná
učil poslední rok před odchodem do důchodu. Vím jen to, že jednou umyl
hlavu klukovi, který pravděpodobně vždycky přišel do třídy nemytý, štětcem
na kořeny. Za to položil kbelík s vodou před stolem. Malá holčička, jejíž
jméno jsem zapomněla, zemřela na bolest a všichni jsme šli na hřbitov.
Pořád vidím tu malou bílou rakev přede mnou.
Taky jsem brečela ve druhé třídě,
pak už v Andělské Hoře, s učitelkou paní
F., která byla asi docela při těle. Protože
si nikdo nevěděl rady, rodiče dali učitelce
nějaké talíře čokolády, z nichž některé
jsem sem tam dostala. Styděla jsem se, že
se všichni dívají, že jsem nic nedostala.
Čokoláda byla v té době stále vzácná a ve
třídě bylo mnoho velmi chudých dětí.
Vždycky jsem dávala chleba chudým,
kteří neměli nic, aby to nikdo doma raději
nevěděl. Až ve třetí třídě jsem už asi
nebrečela.
Pamatuji si, že stavitel z Javorníku,
myslím, že se jmenoval J., měl auto.
Říkalo se, že auta vezou děti s sebou, a já
se zase strašně bála. Cestou do školy jsem vždy tvrdošíjně chodila na okraji
příkopu, i když auto bylo v té době stále vzácné. V novinách bylo
pravděpodobně něco o autech a dětech.
Jakmile rodiče navštívili českého četníka, který vlastnil rádio, chtěli
se na něj podívat. Muselo se jim to líbit, přestože jsme měli rádio.
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Když moje matka vařila v kuchyni, musela jsem sedět u rádia,
poslouchat zprávy o počasí a pak o tom všem povyprávět. U rádia bych
mohla vysedět důlek. Bylo mi to zakázáno; byly to vysoké tóny, které byly
pravděpodobně někde rušeny chrčením, ale to byla právě ta zábava.
Často také myslím na adventní období ve škole. Během této doby
bylo těm, kteří byli hodní, dovoleno dát brčko slámy do krabice. Na těchto
slámkách byl pak malý Ježíš umístěn do jeslí. ..."
Možná je důležité, abychom pro tyto vzpomínky mohli udělat
časovou klasifikaci: moje matka by v květnu oslavila 102 let.
Ano, různé směry pohledu! Snažím se to představit: holčička, která
poprvé ve škole skutečně přišla do kontaktu se životem "tam venku“, se
vším, co by mohlo vyděsit, což bylo nepochopitelné - a pohledem
dospělých, kteří žili ve zcela jiné realitě, kteří mohli klasifikovat mnoho, co
bylo stále uzavřeno pro děti… a vypracovali své vlastní strategie pro řešení
situace.
Co si pamatuji…
To jsou ty nádherné koláče a koláče, které moje matka upekla. Na
Den matek (a jako poděkování všem matkám světa!), takže opět recept z
její ručně psané kuchařky:
Sachrový dort
Nakrájejte 175 g čokolády, rozpusťte nad vodní lázní, nechte mírně
vychladnout.
Smíchejte 175 g měkkého másla se 175 g cukru, dokud směs
nezesvětlá. Potom přidejte sedm vaječných žloutků a dobře je oddělte od
bílků, poté promíchejte s rozpuštěnou čokoládou a vytvořte hladké těsto.
Smíchejte 175 g mouky s 1 potaženou lžičkou prášku do pečiva a vmíchejte
do směsi.
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Poté šlehejte sedm vaječných bílků se špetkou soli a trochou
citronové šťávy do konzistence pevného sněhu, přidejte 2 lžíce cukru a opět
promíchejte.
Opatrně vezměte vzniklý vaječný sníh, polijte čokoládovou hmotou,
naplňte jarní pánev (26 cm), vložte do trouby a pečte při 180 °C asi 45
minut.
Po vyndání ven a vychladnutí, potřeme meruňkovým džemem a
spojíme obě části. Vrchní část potřeme také tence džemem.
Rozpusťte 200 g jemné hořké čokolády nad vodní lázní za stálého
míchání a poté vmíchejte 50 g studeného másla, dokud se nevytvoří hladká
směs. Nalijte sádru na dort a nechte ztvrdnout a vychladnout.
Před řezáním je nejlepší nechat hotový dort uležet další den nebo
dva.
K sachrovým dortům chutná lehce slazená šlehačka velmi dobře - a
samozřejmě také šálek kávy!
Hodně úspěchů a dobrou chuť!
Vážený čtenáři,
bude tomu tak vždy a všude, kde budeme čelit různým situacím,
které bude každý z nás hodnotit zcela jinak; ať už z hlediska doby, přátel,
okolí včetně našich bližních. To je také jedna ze svobod, které máme:
nenechme je, aby nás si nás vzali! A někdy je také dobré, že se nemusíme
držet pouze jediného názoru na světě...
Skutečnost, že všichni máme vždy jasný výhled, pohled správným
směrem, a aby to byl pohled láskyplný.
To je to, co si všichni přejeme z celého srdce.
Vaši věrní krajané Brunhilda a Gerd Rothovi
(z němčiny přeložil Mgr. Michal Půda)
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Informace z okolí
Ukliďme Česko – Ukliďme Jeseníky
Během velikonočních svátků 2. – 5. dubna proběhl první ročník akce
„Ukliďme Česko - Ukliďme Jeseníky“. Výzva
k akci se uskutečnila prostřednictvím internetu. I
přes nepříznivé počasí a
pandemická
opatření
zavítalo do přírody podle
zpětné odezvy mnoho
milovníků přírody a
pomohli jí tak od
různorodých odpadků.
Ze zaslaných fotografií
jsme se dozvěděli zhruba
o 50 z nich na 14 místech našich hor i přilehlém
podhůří.
Všem zapojeným dětem i dospělým patří
poděkování,
že
pomohli prokouknout přírodě a odnést z ní pytle
odpadků. Úklid probíhal jak na území obcí, tak i
v jejich
okolí.
Příští
úklid
plánují
spoluorganizátoři opět na brzké jarní dny příštího
roku.
Akce spolupořádali: Euroregion Praděd,
Rodinné Jeseníky, Informační středisko CHKO
Jeseníky-Karlova Studánka a Vzdělávací centrum
VÍCE Ve mlýně Karlovice.
Za celý tým Eva Kyšová.
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Nabídka
Měření krevního tlaku
Vážení a milí spoluobčané,
čas od času se na mne někdo obrátí s žádostí či prosbou, jestli
nemám tlakoměr a jestli bych mu mohla zprostředkovat změření tlaku. Tak
jsem si řekla, že bych se této úlohy zhostila. Mohlo by to fungovat tak, že
by se vybral prozatím jeden den v týdnu, například úterý a já bych mohla
obejít všechny, kteří by měli o tuto službu zájem.
V případě většího zájmu bych si pro tento účel zřídila telefonní číslo,
na kterém bych vám byla k dispozici, prozatím se, prosím, obracejte na
telefonní číslo 554 737 030 - MěÚ Andělská Hora nebo prostřednictvím
emailu: pavla.keilingova@seznam.cz
Pavla Keilingová, občanka Andělské Hory
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Centrum Pohoda – Denní stacionář
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