
Zápis ze zasedání osadního výboru  

Andělská Hora ze dne17. 11. 2018 

Přítomni: Kačenová, Trefášová, Zoul, Piterka, Hrbková, Hodaňová 

Omluveni: Soldán 

Hosté: Čermáková, Mařanovi, Čimburovi, Kačena, Lacika, Wolfovi, Hartlová 

- Zastupitelstvo města  Chrastava jmenovalo do  osadního výboru ve volebním období 2018 – 

2022 tyto členy:  

Helena Kačenová, Iva Trefášová, Karel Piterka, Josef Zoul, Zuzana Hodaňová, Michal Soldán, 

Markéta Hrbková. Předsedou osadního výboru byla jmenována Helena Kačenová 

- Proběhla výměna plexiskla a natření  informačních cedulí 

- Bylo zakoupeno 100m nových světelných řetězů v barvě studená bílá  

- Probíhá oprava betléma + jsou vyrobeny nové postavičky 

- Byl  odstraněn pámelník u pomníku a vysazena Weigelie růžová a nová lípa  

- Instalace betléma a světýlek proběhne v sobotu 1. 12. 2018 10:00 

- Mikuláš se uskuteční 1. 12. 2018 od 14:30 v kostele 

- Mikuláš s čertem a Andělem bude obcházet vesnici 5. 12. 2018,  zájemci o návštěvu 

kontaktujte Josefa Krágu ml. nebo Helenu Kačenovou, osadní výbor zajistí vypůjčení kostýmů  

- Proběhne instalace laviček (naproti bývalému obchodu a k lesu) 

- Prosíme pana Spáčila o konzultaci a posouzení stavu hrušně na návsi a o její případné 

pokácení. Pan Krága projevil zájem o pařez.  

- Od 9. 12. 2018 bude nahrazen nevyužívaný  autobusový spoj v 9: 12 z Andělské Hory 

autobusem v 14:12 (odjezd z Chrastavy 14:05) 

- Na akcích osadního výboru nenesou organizátoři zodpovědnost za děti.  

- Hlášení místního rozhlasu není dobře slyšitelné a  srozumitelné, prosíme o kontrolu 

amplionů.  

- Prosíme o úklid listí v podchodu a na přilehlých schodech 

- Prosíme o zvážení možnosti rozšíření parkoviště u místa sběru třízeného odpadu na návsi. 

Navrhujeme parkování kolmé, namísto stávajícího parkování podélného. 

- Prosíme o informaci ve věci – investičního záměru - navazujícího chodníku do Chrastavy 

- Paní Monika Hartlová projevila opětovně zájem o umístění truhlíku na květiny k pomníku na 

návsi. Osadní výbor odhlasoval zakoupení 1 kusu truhlíku. Paní Hartlová přislíbila údržbu a 

osazování truhlíku.  

- Osadní výbor umístí situační nákres klubovny do vývěsky na návsi 

 

Akce osadního výboru  pro rok 2019 

- 23. 3. 2019, sobota od 10:00 Stopovaná  – téma Chrastava a okolí.  

- 14. 4. 2019, neděle od 14:00  Pletení pomlázek a velikonoční vyrábění  

- 25. 5. 2019, sobota od 14:00 Dětský den 

- 7. 9. 2019 od 15:00  Loučení s létem, termín bude ještě konzultován s panem Pavlem 

Urbanem ohledně zapůjčení lavic a stolů 

- 30. 11.2019  Mikuláš a adventní vyrábění 

- Ukliďme Česko  

 

 



 

 

Plán investičních  akcí a oprav pro rok 2019 

- Výstavba klubovny 

- Oprava krajnice u zrcadla na návsi ( plán akcí pro rok 2018)  

- Oprava schodů k vlaku + umístění lavičky 

- Aktualizace informačních tabulí (map) 

- Dopadová plocha ke sportovnímu prvku u sportovního hřiště 

- Zpevnění komunikace od RD č.p. 31 k č. p. 32 

- Bio odpad – řešení ukládání 

- Veřejné osvětlení u RD č. p. 5 a 3 s omezením svitu do ložnic obyvatel zde bydlících. 

Navrhujeme řešení technologií LED, která nebude občany omezovat 

- Zjistíme zájem obyvatel kolonky o osvětlení cesty do kolonky a o zajíždění autobusu 

 

 

Osadní výbor Andělská Hora 


