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Společenská rubrika
Životní jubileum oslaví
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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:
14. června 2021

19. července 2021

9. srpna 2021

13. září 2021

11. října 2021

8. listopadu 2021

13. prosince 2021
Miroslav Novotný, starosta

Reakce na článek p. Langera
Vážení občané Andělské Hory, moc se omlouvám, že je zase zneužit
náš zpravodaj k tomu, aby se hodnotila práce našich zastupitelů. Tato
činnost má probíhat na pracovních a veřejných zasedáních.
Tento člověk se podle mě právě probudil ze sna a nebo se zbláznil.
Budova kina se koupila proto, že měla sloužit jako zázemí pro techniku a
další posypové materiály a nářadí. V pozdější době byla úvaha o zřízení
nového obecního úřadu. Proto jsem nechal vyhotovit v rámci opravy školy i
studii proveditelnosti nového úřadu. Od té doby se provedlo spousta práce,
a také se uvolnilo spoustu financí, např. nákup nového velkého traktoru,
malého traktoru a příslušenství, vybudování nové komunikace v Pusté
Rudné, oprava poutního kostela na Anenském vrchu, oprava celého
komplexu základní školy, provedlo se vylepšení veřejného osvětlení,
proběhla rozsáhlá oprava školních prostor a podlahy v hlavní chodbě ZŠ.
Proběhla také modernizace zastaralých skladů za domem čp. 197 to
byla také velká akce, kterou jsme museli zvládnout. Vybudovala se nová
komunikace v ulici u Dlabačů, kde jsem také musel přemlouvat zastupitelé
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abychom tu cestu konečně provedli. Trvalo to téměř tři roky než mi na to
kývli a mezi tím jsem oslovil několik firem o nabídky u kterých jsem byl už
pro smích. Pořád to bylo moc peněz. Nyní je požádáno o dotaci na výměnu
střešních krytin na hlavní budově ZŠ a další střechy ZŠ na okraji
v průjezdu mezi školou, dále se bude modernizovat WC v přízemí ZŠ a
bude provedena nová poobědová družina vedle jídelny. Také jsme prováděli
svépomocí opravy kanalizací a kanalizačních šachet a propustí v obci,
několikrát jsem šel osobně do montérek a společně s pracovníky obce
prováděl opravy jen proto abychom neplatili.
Dále jsme vázáni zadlužeností, která nesmí přesáhnout víc jak
šedesát procent našeho rozpočtu, jinak bychom byli kráceni v rámci
rozpočtového určení daní. Také je třeba si uvědomit, když zbouráme kino,
kde potom uskladníme spoustu věcí a techniku. To si mnozí neuvědomují,
že by se musela postavit nějaká menší hala nebo garáže to také bude něco
stát?
A nakonec, kdo vlastně navrhl přesun městského úřadu do bývalé
školky, no já ne, byl to zase ten, kdo neustále vypisuje a přichází na nové
nápady. Proč to nenavrhne zastupitelům a proč to zastupitelé neschválí, já
to milerád připravím a budu jeden z prvních, kdo to bude realizovat.
Zapomněl jsem ještě, před nedávnem jsme se dohadovali, že musím šetřit,
ať máme na obnovu našich lesů, kde také vynakládáme nemalé investice
např. v loni nás stál les 2 mil. Kč. Další plánovaná akce bude příprava
komunikace k parcelám na hřišti na „kozině“ a to také nebude zadarmo,
museli jsme na to mít projektovou dokumentaci, která stála 100 000 Kč.
Pokaždé když přišla řeč na kino, bylo mi řečeno musíme se na to
nejprve připravit, momentálně máme důležitější věci.
Na závěr k financím k dnešnímu dni máme přitom všem mém
utrácení na termínovaném účtu 3 mil. A na běžném účtu 5 milionů.
Miroslav Novotný, starosta
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Tenisové kurty – provozní doba pro veřejnost
V platnosti od 1. 5. 2021
září – červen
červenec – srpen

pondělí – pátek

15.00 – 20.00 hodin

sobota – neděle

8.00 – 20.00 hodin

pondělí – neděle

8.00 – 20.00 hodin

šk. tenisový kroužek čtvrtek (celoročně)

15.00 – 18.00 hodin

Stavění „Májky“
Poslední dubnový pátek proběhlo ve městě Andělská Hora stavění
máje. Zúčastnili se jej pracovníci města a naše jednotka JSDH. Akce
proběhla bez účasti veřejnosti,
než jak tomu bývalo dříve a na
co jsme zvyklí. Děkuji všem,
kdo se podíleli na této akci.
Miroslav Novotný,
starosta města
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Příspěvky občanů
Zahradnické okénko aneb co nás čeká v červnu
V červnu se konečně můžeme těšit nejenom ze sluníčka, ale také z
květů letniček či prvních sklizní časného ovoce. Protože většina rostlin je
již vyseta, vysazena, případně vyjednocena, máme víc času na příjemné
lenošení v zeleni zahrady.
To však neznamená, že by zahrádka vůbec nepotřebovala naši péči.
Vždy se nějaká práce najde. Připomeňme si aspoň něco z toho, co je v
červnu na zahrádce třeba udělat.
Co nás čeká?
 Boj s plevelem nikdy nekončí a za příznivého červnového počasí se
mu musíme bránit o to více. Každý zahrádkář již většinou ví, které druhy
na jeho zahrádce dělají největší problémy a podle toho je likviduje. Je
důležité nenechat rostliny vytvořit semena a ty, které to již stihly, nedávat
do kompostu. Také vytrvalé druhy plevelů jako svlačce, pcháče, pýry a
bršlice nám dají zabrat. Stačí kousek oddenku a již rostou dál. Pokud to
situace dovolí, můžeme na ně použít herbicidy. Nesmíme však potřísnit
květiny v okolí. Zvláště růže jsou na herbicidy velmi citlivé!
 Velmi příznivě působí na rostliny mulč. Šetří jak drahocennou
vláhu, tak brání prorůstání plevelů.
 Hledět bychom si měli užitečných živočichů na zahradě. Patří mezi
ně například skokani a ropuchy. Zlikvidují spoustu škůdců, hmyzu i
slimáků.
 V tomto období nesmíme zapomínat na stejnoměrnou zálivku na
záhonech i ve sklenících, které je třeba také podle potřeby větrat. Optimální
teploty například pro okurky by se měly pohybovat mezi 16–18 ºC v noci a
do 32 ºC ve dne.
 Také pravidelně přihnojujeme. Například letničky, které musí
během krátké doby vytvořit velkou hmotu listů a záplavu květů, zaléváme
slabším hnojivým roztokem při každé zálivce.
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 Určitě se vyplatí odstraňování odkvetlých květů a není to jenom

kvůli estetickému vzhledu rostlin. U letniček tím prodloužíme kvetení,
některé trvalky díky tomu remontují.
 V červnu vysejeme ještě keříčkové fazole pro pozdější sklizeň,
hrášek a zimní endivii. V první polovině měsíce můžeme vysévat
poloranou mrkev. Do poloviny měsíce ještě stihneme výsev kadeřávku. V
druhé polovině měsíce je vhodná doba pro
výsev čekanky salátové a také vysejeme
červenou řepu pro podzimní sklizeň.
 Velmi pěkně nám ještě naroste pór
vysazený v červnu. Také okurky vysazené na
začátku června dávají výborné plody.
 Koncem měsíce ukončíme sklizeň
řapíků rebarbory a chřestu.
 Na ponechaných výhonech chřestu kontrolujeme, jestli se tu
neobjevil ve větším množství drobný, ale nápadný brouček oranžové barvy
s černou a světle žlutou kresbou. Jde o chřestovníčka obecného, který může
páchat značné škody. Brouky sbíráme a likvidujeme.
 U tyčkových rajčat pravidelně vylamujeme postranní výhony a
rajčata zásadně zaléváme u země, nepoléváme jim listy.
 U plodů jádrovin děláme zpravidla probírku a z každého trsu
ponecháme jen jeden plod. Získáme tak jakostní plody. Odstraňované plody
odstřihneme a zbytek jejich stopky ponecháme na stromě.
 Třešně a sladkovišně trháme vždy se stopkou. Naopak u višní se
doporučuje sklízet bez stopky.
 Pokud se na koncích ovocných stromů, zvláště jabloní, objeví
padlí, odřízneme konce až do zdravé části a spálíme je.
 Sklízíme jahody, a to včetně nahnilých a plesnivých. Nesmíme
napadené plody nechat v jahodišti, aby se choroby nešířily dále. Dobré je
jahody podestlat například slámou, nebudou mít tendenci tolik uhnívat a
zamezíme tím také jejich znečištění a přístupu slimáků.
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 Trvalky, které již odkvetly, můžeme přesazovat a dělit právě nyní.
 Od konce června začneme se stříháním živých plotů tvořených

opadavými dřevinami. Stříháme jen konce nových výhonů, nikoliv staré
dřevo.
 Jestliže tulipánům, narcisům a některým dalším cibulovinám
zežloutly listy, můžeme cibule vyjmout ze země a uložit pro podzimní
výsadbu. Narcisy se v půdě ponechávají více let, tulipány vyrýváme každé
dva roky.
Alena Jáklová a Pavla Keilingová, občanky Andělské Hory

Svatojánské bylinky
Budete-li si chtít uvařit svatojánský čaj, nasbírejte devatero kvítí.
Český národopisec Čeněk Zíbrt sestavil na začátku 20. století soupis
svatojánských bylin. Můžete si je o svatém Jánu nasbírat a vyzkoušet jejich
sílu a moc… Jsou to tyto: třezalka, mateřídouška, černobýl, kapradí,
heřmánek, máta, divizna, bazalka, libeček, dobromysl, majoránka, úročník
a devětsil.
Něco o třezalce...
Třezalka tečkovaná je žlutě kvetoucí bylinka s neobyčejnou
uzdravující silou a je rozšířena po celé Evropě. Sbírat ji můžeme na
loukách přibližně od poloviny června.
Třezalka obsahuje katechinové třísloviny, flavonové glykosidy, silici,
pryskyřici, organické kyseliny, provitamin A, vitamin C. Sbírá se kvetoucí
nať ihned po rozkvětu a suší se na dobře větraném místě ve stínu. Při
umělém sušení by teplota neměla přesáhnout 35 °C. Použití třezalky je
velmi rozsáhlé: působí antibioticky, čistí krev, má účinky protizánětlivé,
dobře působí na ekzémy, odstraňuje otoky, pomáhá při chorobách plic,
slinivky břišní i jater, léčí žaludek a dvanácterník (vředy, žaludeční
neurózu), hemeroidy (při současné aplikaci vnitřní i vnější), pomáhá při
těžkých chřipkách spojených s arytmií či fibrilacemi, působí sedativně,
takže se osvědčila při léčbě úzkosti, neklidu, psychickém napětí,
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neurastenii, panice, depresi apod., pomáhá hojit rány, pohmožděniny i
zlomeniny, tlumí vnitřní krvácení a zlepšuje kvalitu cév, podporuje
rehabilitaci po mozkových obrnách, při dlouhodobém podávání má příznivé
účinky při roztroušené skleróze.
Nejčastěji se podává ve formě nálevu, který se pije 2x až 4x denně
po 125 ml. Nejúčinnější formou je však tinktura, osvědčil se i lihovodný
roztok nebo vinný odvar, macerací v olivovém nebo slunečnicovém oleji se
získá velmi dobrý masážní olej, který se může použít i k léčbě popálenin
(např. od slunce), zanícených ran nebo hemeroidů.
Třezalka by neměla být podávána lidem, kteří trpí těžkou cukrovkou,
alergií na pyl, velmi nízkým tlakem a těm, u nichž byl zjištěn metastazující
nádor. Nežádoucím účinkem může být přecitlivělost na sluneční záření,
která se projevuje záněty zejména na nepigmentovaných místech kůže.
Pavla Keilingová, občanka Andělské Hory
Zdroj: Internet

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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Základní škola v Andělské Hoře informuje

Školní rok 2020/2021 bude na Základní škole v Andělské Hoře
ukončen 30. června 2021. V tento den bude žákům vydáno vysvědčení.
Podrobnější informace k průběhu závěrečného červnového týdne budou
zveřejněny na školním webu.
I v červnu bude k dispozici žákům nebo rodičům školní psycholog
Mgr. Helmut Bley, na kterého se můžete obracet osobně ve čtvrtky a pátky
nebo prostřednictvím e-mailové komunikace: bley.helmut@gmail.com
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Mateřská škola ve Světlé Hoře informuje
Měsíc květen si pro nás připravil jen samé radosti. První týden
v květnu školku navštěvovali dle nařízení vlády pouze předškoláci, ale ve
druhém týdnu měsíce května se konečně mohly do školky vrátit všechny
děti.
Rodiče uvítali, že se jejich ratolesti již nemusí testovat a nemusí mít
ve školce roušky. Děti přišly s radostí, že konečně vidí své kamarády. A
celý kolektiv MŠ se těšil z toho, že je ve školce zase veselo.
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V tomto měsíci jsme si společně vyrobili dárečky a přáníčka pro
maminky k jejich svátku, prohlubovali jsme u dětí lásku k mamince,
tatínkovi, sourozencům a k celé rodině. Přiblížili jsme jim význam rodiny.
Věnovali jsme se tématům „MĚSTO A VESNICE“ a „DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY A DOPRAVNÍ ZNAČKY“. Děti se seznámily
s bezpečností v dopravě, ochrannými pomůckami při jízdě na kole,
kolečkových bruslích, koloběžce. Učily se bezpečně orientovat v okolním
prostředí.
Cílem tohoto měsíce
bylo vytvořit kladný vztah
k rodině,
kamarádům,
k obci, vlasti – místu, kam
patříme.
Červen
bude
ve
znamení letních sportů.
Pokud
počasí
dovolí,
budeme s dětmi trávit co
nejvíce času venku, kde budeme soutěžit, dovádět, jezdit na koloběžkách,
odrážedlech. Budeme pozorovat přírodu. Oslavíme spolu svátek dětí a
rozloučíme se s předškoláky.
Jana Šubová, učitelka MŠ

Informace z okolí
Informační středisko CHKO Jeseníky se otevře
návštěvníkům
Od pátku 4. června do neděle 26. září se Informační středisko
CHKO Jeseníky – Karlova Studánka (IS) otevírá veřejnosti. Návštěvníci IS
naleznou v horní části obce Karlova Studánka u geologické expozice.
Informační středisko poskytuje informace o vzácné přírodě CHKO
Jeseníky a její ochraně.
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Pro návštěvníky se během letních měsíců připravují menší akce
zaměřené na poznávání jesenické přírody a krajiny, a to prostřednictvím
různých aktivit či debat s odborníky CHKO Jeseníky. Termíny jednotlivých
akcí se budou včas zveřejňovat na
webových stránkách a sociálních
sítích.
V letošním roce již v areálu
IS proběhla akce Vítání ptačího
zpěvu s Petrem Šajem.
Informační
středisko
provozuje Actaea – společnost
pro přírodu a krajinu,z.s. Akce
budou pořádány ve spolupráci se
Vzdělávacím centrem VÍCE Ve
mlýně Karlovice, Správou CHKO Jeseníky, Euroregionem Praděd a
Rodinnými Jeseníky, ale i s dalšími organizacemi v regionu.
Otevírací doba:
Červen
PÁ - NE
Červenec
ÚT – NE, 5. 7. (PO)
Srpen
ÚT - NE
Září
PÁ - NE

9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Kontakty na IS:
Karlova Studánka 793 24
Tel.: + 420 732 360 544, e-mail: jeseniky@actaea.cz
https://www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-jeseniky
https://www.facebook.com/ISCHKOJesenikyKarlovaStudanka.cz
Za celý tým Eva Kyšová.
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Hádanka: Kde najdete minigalerii akademického malíře
Vlastimila Kozáka? ...(tajenka)

Pavla Keilingová, občanka Andělské Hory
Zdroj: https://osmismerky.relaxweb.cz/osmismerka/38510
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Kotle SLOKOV kovo a.s.
Naše firma SLOKOV kovo a.s. má již padesátiletou tradici výroby
teplovodních kotlů. Proto bychom Vám a Vašim občanům v rámci
nutnosti výměny kotlů 1. a 2. třídy k 1. 9. 2022 rádi nabídli pomoc
s orientací v požadovaných změnách a s realizací výměn kotlů na tuhá
paliva.
Stát se vyjádřil velmi nekompromisně a bude výměny i v této
COVID situaci vyžadovat. Navíc se již začíná objevovat informace, že stát
tuto povinnost kontrol výměny kotlů přenese na obce s rozšířenou
působností.
V rámci pomoci bychom vašim občanům nabídli zdarma tyto služby:
•Doporučení typu nového kotle a jeho výkonu
•Doporučení topenáře nebo firmy, která by výměnu realizovala
•Orientaci v současné legislativě a vyjasnění pojmů
•Zjištění, zda současně používaný kotel Slokov lze i nadále
v domácnosti používat
•V případě dotace zajištění poradenství a poskytnutí informací
•Poskytnutí propagačních materiálů (prospekty a návody ke
kotlům)
Veškeré důležité náležitosti jsou shrnuty také na našich webových
stránkách www.slokov.cz
SLOKOV kovo a.s.,Kovodělská 794, 696 85 Moravský Písek
tel.:+420 518 387 606, +420 518 387 607, mobil: +420 602 384 180
e-mail: janas@slokov.cz, web: http://www.slokov.cz
Ing. Milan Janás
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