ZPRÁVY | Z regionu
Zástupci z Andělské Hory vyrazili
navštívit své partnery v Polsku
Na obecní slavnosti
v Polsku vyrazili obyvatelé
Andělské Hory, byla to
příležitost poznat tamní lidi
a zvyky.
Andělská Hora – Polská
obec Reńska Wieś pořádala
druhý červencový víkend
oslavy obce. K těmto oslavám pořadatelé přizvali i
zástupce z partnerských
měst, mezi které patří i Andělská Hora.
„Je fajn, že se snažíme
najít společnou řeč. Je to
určitě dobrá cesta. Já sám
jsem díky tomu potkal
spoustu zajímavých lidí,“
řekl starosta Andělské Hory
Miroslav Novotný, který se
návštěvy polské obce
Reńska Wieś také zúčastnil.
Program začínal společnou mší pro všechna partnerská města, kam kromě
Andělské Hory patří také
Neuenstein a Horka
v Německu, Nógrád a Szendehely v Maďarsku, Tarnivci
na Ukrajině a Biala Piska
v Polsku.
Tyto vzájemné návštěvy
jsou mezi partnerskými
městy celkem časté a oblíbené. Pomáhají ve vzájem-

Slezská Harta – Každý víkend během prázdnin střeží
členové Vodní záchranné
služby Českého červeného
kříže z Bruntálu bezpečnost
plavců a rekreantů na Slezské Hartě. Už při jejich první službě v sobotu 1. července bylo jejich pomoci
zapotřebí. Z Leskovce si vyrazili lidé na elektročlunu,
ale uprostřed přehrady jim

ROK 1928: POSUDEK LÍPY
Z UNIVERZITY
„V krnovském archívu jsem
narazil na dokument z roku
1928, ve kterém sedlák z Ja-

JANOVSKÁ LÍPA je téměř neznámá. V roce 1866 se v ní
ukryla před Prusy žena s dítětem, v roce 1928 na ni psal posudek univerzitní profesor a v
roce 1991 se stala památným
stromem. Foto: Deník/Fidel Kuba

útočným proudem v dýchací
technice, část garáže kvůli
dohašování ohnisek museli
rozebrat. Příčinou vzniku
požáru byla technická závada na zaparkovaném motocyklu,“ uvedl mluvčí hasičů
Jakub Kozák. Motocykl byl v
samostatně stojící garáži o
půdorysu přibližně 6x6 metrů zaparkován spolu se
čtyřkolkou, malotraktorem a
jízdními koly,“ doplnil. Při
události nebyl nikdo zraněn.
Výši škody stanovil vyšetřovatel na 300 tisíc korun.

Foto: Archiv města Andělská Hora

ném kulturním obohacení
obyvatel a obchodu. Den
před návštěvou Polska,
hostili zástupci Andělské
Hory své polské přátele u
nás v Česku. „Šli jsme se
projít po historických památkách. Viděli jsme Anenský vrch, bruntálský zámek

došla baterie, mobilním telefonem si tedy zavolali o
pomoc. Vodní záchranáři
člun i s posádkou bezpečně
dopravili ke břehu.
Nejen na hladině slouží
vodní záchranáři, volají i lidé na břehu, kteří potřebují
zdravotní pomoc, ať už kvůli
úrazu nebo nenadálé nevolnosti. K takovému případu vyrazili záchranáři
v sobotu 8. července ve
dvacet hodin večer. O po-

Nejstarší lípy z Janova...
Pokračování ze strany 1
Dalibor Zlomek našel zmínky o Janovské Lípě také v
archivu. Konkrétně našel
cenný doklad, jak už za časů
první republiky dobře u nás
dobře fungovala péče o zeleň.

Lichnov – K požáru plechové garáže v Lichnově
byly ve středu 12. července
dopoledne povolány tři
hasičské jednotky. Plameny
způsobily škodu za 300 tisíc
korun. Událost byla podle
informací hasičů na operační středisko ohlášena
čtyři minuty po deváté hodině dopoledne. Na místo
vyjela hasičská jednotka z
Krnova a dobrovolní hasiči z
Lichnova a Horního Benešova. „Hasiči plameny zlikvidovali vodou jedním

NA SETKÁNÍ v Polsku na obecní oslavy partnerské obce Reńska Wieś vyrazili zástupci Andělské Hory.

i Karlovou Studánku. Společně jsme poobědvali a
bylo to moc příjemné,“ vysvětlil starosta Novotný.
Nejzábavnější částí návštěvy v Polsku byl podle
slov starosty Novotného
kulturní program, kde vystoupily různé hudební ka-

pely nebo skupina mažoretek. „Atmosféra celého setkání byla velice příjemná a
myslím, že nás to zase o
něco sblížilo. Určitě se budeme dál vzájemně navštěvovat,“ okomentoval atmosféru akce starosta Andělské
Hory Novotný. (les)

Vodní záchranáři mají za sebou první zásahy
DALIBOR OTÁHAL

V Lichnově od zaparkované
motorky shořela garáž

nova jako majitel pozemku
žádal starostu o povolení
ořezat tento strom. Úřad mu
to zakázal s tím, že o tak
významný strom má pečovat jen odborník. Zároveň
požádal o posudek univerzitního profesora z Brna.
Ten stáří janovské lípy odhadl na tisíc let a prohlásil,
že tak vzácnou lípu je nutné
chránit,“ doplnil Dalibor
Zlomek, co o Janovské lípě
našel v archivu.
Janovská lípa byla oficiálně vyhlášena památným
stromem až 18. června 1991.
Na první pohled vypadá zachovale, ale ukrývá velkou
dutinu a drží ji pohromadě
upínací popruhy.

moc volali rybáři, kteří lovili
mezi Razovou a Leskovcem
a jeden z nich dostal záchvat. Jednadvacetiletý muž
byl celý červený, roztřesený
a stěžoval si na bolesti rukou a krku. „Po prvotním
vyšetření jsme zjistili, že se
jedná o osobu, která se léčí
na rakovinu slinivky a další
nemoci plic a užívá mnoho
léků. Na to si dal jmenovaný
nějakého množství tvrdého
alkoholu a v kombinaci

s léky, které užívá a pobytem na slunci mu to zjevně
neudělalo dobře,“ informoval o případu zasahující člen
vodní záchranné služby Kamil Beinhauer.
Záchranáři u muže provedli prvotní vyšetření základních životních funkcí,
pak jej zabalili do termofólie
a člunem převezli do Leskovce, kde jej předali posádce rychlé zdravotnické
služby.

Řidička vjela pod náklaďák,
zastavil je náraz do stromu
Zlaté Hory – Tři zraněné
osoby a škoda za 190 tisíc
korun, to je bilance havárie,
která se stala ve Zlatých
Horách. V úterý 11. července
před desátou hodinou dopoledne přijížděla čtyřiadvacetiletá žena s vozem
VW Polo do Zlatých Hor po
vedlejší silnici.
„V momentě, kdy chtěla
odbočit vlevo, po hlavní silnici jel nákladní vůz Iveco,
kterému řidička nedala
přednost a vjela mu přímo
do jízdní dráhy. Automobil
jedoucí po hlavní narazil do
boku osobního vozidla, které pak sunul před sebou,“
popsala havárii policejní
mluvčí Tereza Neubauerová.
Doplnila, že vozy se zasta-

vily až nárazem do stromu.
Při dopravní nehodě utrpěla zranění řidička i její
dvě spolucestující. Požití alkoholu bylo na místě vyloučeno provedenou dechovou zkouškou.
Pádem vozu ze srázu
skončila nehoda, která se
stala jen o pár desítek minut později mezi obcemi
Kopřivná a Hanušovice. Za
volantem Peugeotu 106 seděl dvaaosmdesátiletý řidič,
který při projíždění levotočivé zatáčky na mokré silnici jel pravděpodobně příliš
rychle. Sjel mimo cestu, kde
narazil do dopravní značky.
Vozidlo dále pokračovalo
dolů ze srázu, kde se převrátilo na bok.(sos)

