
Zápis ze zasedání osadního výboru Andělská Hora ze dne 7. 8. 2020 

Přítomni: Hrbková, Trefášová, Zoul, Soldán, Kačenová 

Hosté: Čimburová, Kačena, Wolfová, Hartlová, Lacika, Mařan 

 

Info:  

- Na dětském hřišti je již instalován nový prvek, bude co nejdříve doplněn o dopadovou plochu 
– kačírek.  
 

- Je potřeba natřít a opravit stoly na dětském hřišti a prvek „kostka“. Zajistí OV. 
 

- Děkujeme za umístění nového kontejneru na plechovky na návsi. Prosíme o přemístění 
kontejneru ke kontejnerům na sběrné místo u plakátovací plochy, případně o přidání 
kontejneru na plechovky na toto místo.  
 
 

- Loučení s létem se koná dne 29. 8. 2020 od 14:30 na sportovním hřišti  
o 15:00 – 17:00 skupinové hry 
o 17:00 – 18:30 vyrábění  
o 18:30 – 20:00 Kapela Klekni  
o 21:00 stezka odvahy 
o Poté společné posezení s kytarou 
o Přineste si s sebou malé kladívko a šátek na zavázání očí 

 
- Pan Soldán zařídí posekání na sportovním hřišti. 

 
- Mikulášské vyrábění se bude konat 28. 11. 2020 

 
- Vzhledem k velikosti stromů na dětském hřišti a jejich stínění, prosíme pana Spáčila o 

konzultaci a o schválení jejich prořezu či pokácení. Zároveň prosíme o zhodnocení stavu Lípy 
před křižovatkou k hájovně, větev zasahuje do komunikace.  
 

- Prosíme o kontaktování majitele domu vlevo u cesty od nádraží do vesnice. Z důvodu 
přístupové cesty byl zasypán žlab na odtékající vodu.  
 

- Do Betléma letos vyrobíme postavičku anděla, o termínu vyrábění budete informováni.  
 
 

- Prosíme o opravu stolů na dětském hřišti 
 

- Žádáme městskou policii o změnu či doplnění značení zákazu vjezdu do kolonky. V současné 
době je stezka hojně využívána cyklisty, kteří brání projíždění rezidentům k jejich domovům. 
Nyní je vjezd dle značení povolen pouze dopravní obsluze. Prosíme o doplnění o možnost 
vjezdu pro rezidenty a o označení například:   „Cyklisté, projíždíte komunikací se smíšeným 
provozem.“  
 



 
- Děkujeme panu Bezvodovi za zařízení posekání okolo krajnice.  

 
- Žádáme o kontrolu krajnic v obci a jejich zpevnění.  

 
- Prosíme o informaci, kdy proběhne oprava děr v komunikaci 120/28 

 
- U stavebního úřadu bylo ověřeno stavební povolení na parcele  číslo 125.  Obě stavby jsou 

povolené. 
 

- Na základě četných dotazů občanů prosíme o informaci, zda je možné nějakým způsobem 
zastínit lampy, které svítí přímo do oken.  
 

- Na žádost občanů osadní výbor souhlasí s vybudováním záhonku na rostliny na návsi. Pokud 
akce proběhne, tak svépomocí jako akce vesnice. Na akci nebudou čerpány prostředky OV.  
 

- Prosíme o posekání porostu v zatáčce u vlakového nádraží.  
 
 

Osadní výbor Andělská Hora 
 
 


