
Zápis ze zasedání osadního výboru Andělská Hora ze dne 24. 9. 2021 

 

Přítomni: Hrbková, Soldán, Trefášová, Zoul  Omluveni: Kačenová 

Hosté: Wolfovi, Kačena, Čimburovi, Mařan, Čermáková 

 

Informace:  

- V letošním roce se konaly dvě akce, stopovaná a loučení s létem  
- O víkendu 18. - 19.9.2021 se konala akce oslav Mikroregionu v Kryštofově Údolí. Chrastavu-Andělskou Horu 

zde reprezentoval Michal Junek s dcerami Simonou a Kristýnou a vyhráli první místo v soutěži na 
Padleboardu. Příští rok se budou oslavy konat v září v Chrastavě a část z nich bude probíhat v Andělské Hoře. 

- V sobotu 25. 9.2021 od 16:00 se koná ukončení stávající výstavy pana Měřičky v kostele  
- Adventní vyrábění a mikulášská nadílka proběhne 4.12.2021 od 15:00 na dětském hřišti (v kostele bude 

v tento termín výstava – měla by být zahájena 27.11.2021 a dále. V kostele bude vystavena drahá forma na 
sochu, která stojí na Prašném mostě v Praze)  

- Paní Zita Václavíková bude jednat s farářem o možném využití kostela v Andělské Hoře osadním výborem  
- Do rybníka, i přes značné množství srážek, nepřitéká voda – přívodní trubka ústí do příliš úzké trubky, která 

se ucpává. Pan Bezvoda situaci řeší. 
- Realizace klubovny byla odložena. OV řeší skladovací prostory – v současné době je sklad ve sklepních 

prostorách CVA, ale vzhledem k vlhkosti není toto místo dlouhodobě vhodné. 
- Na lavičkách na návsi a podél cesty do kolonky byla vyměněna prkna. 

Závěry zasedání OV: 

- Na základě požadavků občanů AH žádáme město Chrastava o vybudování žulových odtokových kanálů podél 
cesty v zatáčce u č.p. 31 – jedná se o nepřehledný úsek komunikace, kdy při vyhýbání hrozí poničení vozidla 
na vymleté krajnici, chodcům hrozí zvrtnutí nohy.  

- Občané AH navrhují zakoupení dřevěné chatky, která by se umístila před dětské hřiště a sloužila k uskladnění 
majetku OV. Osadní výbor bude možnost umístění chaty konzultovat s MÚ.  

- Zůstatek finančních prostředků OV z roku 2021 bude převeden do příštího roku. Uspořené prostředky se 
plánují využít na vybavení klubovny, případně na zajištění její dočasné alternativy. 

- Do andělohorského betléma letos přibude pastýř a ovečky. Proběhne oprava stávajících postaviček. OV 
zakoupí hernhutskou hvězdu, kterou umístí do chýše betléma.  

- V úvozu je opět navezen biologický odpad, prosíme o jeho odstranění. V Chrastavě funguje zdarma sběrný 
dvůr, není tedy nutné vyvážet veškerý bio a jiný odpad do lesa.  

- Podél cesty do kolonky se opět rozrůstá křídlatka, prosíme město Chrastava o řešení situace. 
- Prosíme o likvidaci náletů javorů podél cest v obci.  
- Na návrh občanů prosíme o vysazení druhého kaštanu (růžového) na prostranství u pomníku.  
- Prosíme informaci, zda je možné opravit nápis na pomníku u kaštanu. 
- OV a občané AH žádají Policii ČR o důslednou kontrolu parkování podél komunikací v obci s ohledem na 

dodržení bezpečných vzdáleností a dále na dlouhodobé zabírání obecních pozemků. 
- Prosíme město Chrastava o úpravu terénu kolem lavičky u lesa. 
- Osadní výbor znovu osloví pana Vydru ve věci realizace panoramatické cedule k lavičce. 
- Prosíme město Chrastava o obnovení informačních cedulí v obci – map. 
- Prosíme město Chrastava o pokácení 2 smrků a 1 lískového keře na dětském hřišti – v těsné blízkosti altánu. 

 
Osadní výbor Andělská Hora 


