
Zápis ze zasedání osadního výboru ze dne 31. 8. 2018 

Přítomni: Čermáková, Trefášová, Piterka, Zoul 

Omluveni: Kačenová 

Hosté: Wolfovi, Kačena, Trefášová 

 

Info: 

- Večer se starostou se uskuteční v pátek 14. září od 17:00 hodin „U Marušků“  

- Loučení s létem se koná 8. 9. 2018 od 15:00 na sportovním hřišti 

- Ampliony veřejného rozhlasu byly přemístěny na sloupy ČEZu, prosíme o jejich kontrolu. Dle 

vyjádření občanů nefungují ampliony u Wolfů, u místa sběru třízeného odpadu a u cesty 

k vlaku.  

- Cesta k vlaku byla opravena, velká rekonstrukce je v plánu akcí města Chrastava pro rok 2019 

- Prosíme o vykácení porostu podél cesty k vlaku, včetně velkého javoru 

- Byly opraveny sítě na sportovním hřišti 

- U transbordéru byl vybudován nový přístřešek a sezení  

- Do rybníka byl zakoupen provzdušňovač 

- Byly vysekány obě strany komunikace do kolonky 

- Byl instalován koš na psí exkrementy k dětskému hřišti 

- Prosíme o úklid dětského hřiště a jeho okolí 

- Bude vysazena nová lípa, pámelník u pomníku bude nahrazen okrasným keřem.  

- Osadní výbor zvažuje možnosti pro snížení produkce plastového odpadu na akcích 

- Bude zakoupeno nové vánoční osvětlení a bude vyrobena nová betlémská chýše. Osadní 

výbor uvítá výpomoc od spoluobčanů 

- Osadní výbor se na jaře zúčastní akce „Ukliďme Česko“  

- Nápis ve spodní části na pomníku u kaštanů je částečně rozmazaný, prosíme o informaci, zda 

je v plánu oprava. Pomník u lip je ve špatném stavu, prosíme o jeho renovaci. 

- Prosíme o obnovení cesty do lesa číslo 750. Cesta je zarostlá a lidé o ní nevědí. V minulosti 

sloužila jako běžná cesta do lesa, vhodná na procházky. Nyní splynula s loukou.  

- Na podnět pana Wolfa prosíme město o oslovení  Povodí Labe s žádostí o prohloubení koryta 

řeky Nisy a krajskou správu silnic s žádostí o vyčištění příkopu a čistotu kanalizací 

v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy.  

- Prosíme o kontrolu trativodů z vesnice, které vyvěrají nad železnicí. A zabezpečení jejich 

průchodnosti a návaznosti na další propustky.  

- Prosíme o vyjádření k tomuto i předešlému zápisu 

 

 

Osadní výbor Andělská Hora 


