
Zápis ze zasedání osadního výboru ze dne 9. 2. 2018 

Přítomni: Čermáková, Piterka, Trefášová, Zoul 

Omluveni: Kačenová 

Hosté: Čimburovi, Fritsch, Trefáš, Mařanovi, Wolfovi, Pišta, Daniel, Zoul 

Info:  

- Byla předložena zpráva o hospodaření osadního výboru v roce 2017, rozpočet byl 

použit na akce osadního výboru, byl zakoupen workoutový prvek na sportovní hřiště, 

betonový koš a koš na psí exkrementy. Dále byla v roce 2017 opravena komunikace u 

kostela. 

- Plán akcí na rok 2018  

o 25. března, 14:00 Pletení pomlázek 

o 21. dubna, 10:00 Stopovaná 

o 26. května, 14:00 Dětský den  

o Termín loučení s létem bude upřesněn po domluvě se společenským klubem 

o 1. prosince, 14:30 Mikulášská nadílka 

- Občané projevili zájem o společné pálení čarodějnic na sportovním hřišti. Osadní 

výbor s návrhem souhlasí. Akce nebude pořádána osadním výborem.  

- Občané byli seznámeni s návrhem výstavby klubovny.  

- Proběhla komunikace s panem farářem ve věci užívání kostela, další informace 

budeme mít v březnu.  

- Na návsi byly pokáceny 2ks stromů, dřevo bylo odvezeno ke sportovnímu hřišti.  

- Na jaře bude proveden prořez stromů na návsi a výsadba okrasných keřů. 

- Byl zastaven nový přívod vody do rybníka, aby nedošlo k zamrznutí potrubí. Dále se 

bude sledovat stav vody v rybníku.  

- Žádáme o kontrolu stavu sportovního hřiště. 

- Prosíme o informaci, ve věci rozšíření veřejného osvětlení a přesunu amplionů 

městského rozhlasu na sloupy ČEZu. 

- Žádáme o opravu vymleté krajnice po pravé straně na cestě z vesnice k přejezdu. 

Navrhujeme zhotovení žlabu ze žulových kostek, zasypání štěrkem není efektivní.  

- Žádáme o posouzení návrhu občanů  na úpravu cesty od sportovního hřiště 

k Barandovu, tato cesta by mohla sloužit jako druhá příjezdová cesta do vesnice.  

- Pan Wolf žádá o informaci ve věci veřejného osvětlení do kolonky. 

- Žádáme městskou polici o kontrolu vozidel parkujících u č. p. 25, není umožněn 

průjezd popelářům. Dále prosíme o kontrolu ostatních vozidel parkujících na 

městských komunikacích a pozemcích.  

- Prosíme o písemné vyjádření k zápisu.  

 

 

 

 

Osadní výbor Andělská Hora 



 

 

 


