Zápis ze zasedání osadního výboru Andělská Hora ze dne 22. 1. 2016
Přítomni: Čermáková, Zoul, Piterka, Junek, Kačenová
Hosté: Kačena, Wolfovi, Hartlová, Danielovi, Trefášová, Čimburovi, Krága, Pechprapai
Info:
- Zhodnocení práce a akcí OV za rok 2015
- Na sportovním hřišti byla opravena juta. Ujetý svah byl předán k reklamaci. Na jaře se
bude řešit oprava. Na hřišti bude doseta tráva.
- Na rok 2016 OV navrhuje opravu rozhlasových sloupů ve vesnici.
- Stávající vánoční strom je pro zdobení z ekonomického hlediska již příliš veliký. OV a
přítomní občané navrhují vysadit na náves nový strom, který se bude v budoucnu
zdobit. O umístění a druhu jehličnanu se OV poradí s odborem životního prostředí
MÚ Chrastava. Než doroste nový strom navrhujeme pokácet jeden kus borovice na
návsi a prozatím zdobit borovici druhou. Smrk na návsi se v žádném případě kácet
nebude.
- Prosíme MÚ o přidání transbordéru do „místních cílů“.
- Prosíme o opravu cesty od elektrárny k transbordéru.
- Prosíme o umístění košů na psí exkrementy na cestě do kolonky a u schodiště k vlaku.
- Znovu prosíme o zvážení možnosti veřejného osvětlení do kolonky.
- Občané podali návrh na umístění lampy u čp. popisných 3, 5 a 6
- Prosíme o opětovnou kontrolu parkování na obecních pozemcích, zejména u č.p. 25 a
na návsi a kontrolu porostů zasahujících do silnice.
- Prosíme o opravu cesty od podchodu nahoru a o pokácení a prořezání topolů. Hrozí
nebezpečí úrazu od padajících větví.
- Prosíme o informaci, zda a jak proběhla jednání o pronájmu kostela.
- Na rok 2016 plánuje OV tyto akce:
Pletení pomlázek a velikonoční dekorace: 25. 3. 2016
Stopovaná: po stopách zvířat: 16. 4. 2016
Dětský den: 21. 5. 2016
Loučení s létem: 10. 9. 2016
Mikuláš: 3. 12. 2016
- Další zasedání je 26. 2. 2016 u Marušků
Zapsala: Helena Kačenová

