DĚNÍ V OBCI
LEDEN – PROSINEC 2010
LEDEN
01. 01. 2010 – narodil se první občánek naší obce v letošním roce Mirko Pál.
28. 01. 2010
Otakar Mlčák rezignoval na mandát člena zastupitelstva obce, jako náhradník nastoupil Roman
Valvoda. Nově byla zřízena kulturní komise. Starostkou byli jmenování členové: předsedkyně Ing.
Lydie Stráská, Marie Kolafová, Veronika Marková, Andrea Pokorná, Lucie Figwerová a Vlastimil
Fischer.
ÚNOR
23. 02. 2010
Divadlo Kapsa uspořádalo 1. Andělskohorský masopust. Sraz byl odpoledne na náměstí, kde maškary
převzaly vládu od starostky a vydaly se na průvod obcí. Večer proběhlo pohřbívání Masopusta,
předání vlády starostce obce a ukončení průvodu v hospodě u Gimajze.
DUBEN
03. 04. 2010
U příležitosti Velikonočních svátků divadlo Kapsa připravilo na náměstí „Zdobení skořápkovníku“. Děti
si přinesly vlastnoručně malované kraslice a samy strom ozdobily.
23. 04. 2010 V kostele Nejsvětější Trojice mohou návštěvníci zhlédnout výstavu obrazů Libora
Šilhavého, která potrvá do 16. května.
29. 04. 2010
Vznikla sportovní komise, jejímž předsedou byl jmenován Roman Valvoda. Dalšími členy jsou Zdeněk
Rendl, Jiří Vetyška, Petr Šírek a Kamil Pál.
31. 04. 2010 PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY
Letos byla mnohem větší účast dětí v čarodějnických maskách než v loňském roce. Nejoriginálnější
byly odměněny, upřednostněny byly masky domácí výroby. Ostatní dětští účastníci obdrželi za snahu
sladkosti a špekáčky, jak je každý rok zvykem. Za hudebního doprovodu kapely Fernetic vydrželi
všichni u ohně dlouho do noci.
KVĚTEN
01. 05. 2010 – BELTANE
4. ročník keltských slavností připravilo občanské sdružení Andělská Hora. Návštěvníci viděli výrobu
svíček, umělecké řezbářství a další řemesla. K poslechu zahrála skupina Roháči a Alison.
21. 05. 2010
Zlatou svatbu oslavili paní Terézia Kubušová a pan František Kubuš. Obřad proběhl v kostele
Nejsvětější Trojice.
26. 05. 2010
Narodila se Štěpánka Chrustová.
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27. 05. 2010
Zastupitelstvo obce Andělská hora schválilo konání veřejných sbírek na území obce Andělská Hora za
účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na rekonstrukci střechy na
kostele Nejsvětější Trojice a konzervaci a opravu hradu Engelsburg. Tříleté sbírky započnou 01. 07.
2010 formou shromažďování finančních prostředků na zvláštních finančních účtech a pokladničkách
v místech k tomu určených, např. na obecním úřadě nebo na různých kulturních akcích.
28. – 29. 05. 2010
Proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V naší obci je registrováno 212
voličů, z tohoto počtu se 135 zúčastnilo voleb.
Výsledky:
32 hlasů – Věci veřejné
29 hlasů – TOP 09 a ODS
13 hlasů - ČSSD
ČERVEN
05. 06. 2010 DĚTSKÝ DEN
7. ročník dětského dne se vyvedl, počasí bylo nádherné. Soutěže byly připraveny pro děti i dospělé,
pohádka Divadla z Bedny, tradiční závod na chůdách i pečení buchet. Hasičská pěna opět nechyběla.
14. 06 - 19. 06. 2010 ADĚLSKOHORSKÉ DIVADLENÍ
Divadlo Kapsa uvedlo 2. Andělskohorské divadlení, pásmo pohádek v kostele Nejsvětější Trojice. Své
pohádky představilo např. divadlo Kamarádi Brno, Andromeda Praha, Studna české Budějovice a
další.
19. 06. 2010
V tento den byli oddáni Martina Chrustová a Václav Vašmucius.
ČERVENEC
02. 07. 2010
Otevírání prázdnin byla nová úspěšná akce pro děti i dospělé. Na prostranství vedle kostela si děti
mohly nechat pomalovat obličeje, využít skluzavku a malé houpačky, nebo si opékat buřty. Stánek
s občerstvením zajistila místní hospoda, jídlo většina přítomných. Každý, kdo měl zájem, přinesl
ukázku z oblíbených receptů, nechybělo ani maso na gril.
31. 07. 2010 FILMOVÁ ANDĚLKA
Čtvrtý ročník promítání na hradě nabídl opět dva filmy. Pro děti „Ať žijí rytíři“ a pro ostaní film Juraje
Jakubiska „Bathory“.
SRPEN
13. 08. 2010
„Zavítal“ do naší obce přední světový chůdoherec Lennoire Montaine s komedií DON QUIJOTE DE LA
ANCHA, v režii Bolka Polívky. Představení se odehrálo v kostele Nejsvětější Trojice a uskutečnilo se
v rámci projektu COMENIUS 2010.
21. 08. 2010 SLAVNOSTI PRINCEZNY ALVÍNY
3. Slavností princezny Alvíny měly bohatý program a tentokrát nám přálo i počasí. Po úvodním
průvodu byla pouť oficiálně zahájena, následovala středověká hudba a tanec, zasvěcení kolbiště,
vystoupení kejklířů a bubeníků. V poledne byl u kostela připraven hodovní stůl. Viděli jsme pážecí
turnaj, pasování pážat na rytíře, Divadlo z
2

Bedny s pohádkou „O strašidlech“ a „O princezně Alvíně“. Zahrály nám karlovarské kapely Proměny a
Kozatay, moravští Quanti Minoris a místní kapela Fernetic. Zajímavá nejen pro děti, byla výstava
králíků. Ve stáncích bylo předváděno a prodáváno zboží vztahující se k tématice dané doby. Dobrého
jídla i pití byl na výběr dostatek. Ohňová show a ohňostroj z hradu před posledním hudebním
vystoupením ukončily pouť.
25. 08. 2010
Novým občánkem Andělské Hory se stal Stanislav P.
ZÁŘÍ
UKONČENÍ PRÁZDNIN
Pro velký úspěch otevírání prázdnin vzniklo i ukončení prázdnin. Ochutnávka jídel, opékání špekáčků
a grilování bylo zpestřeno vtipnou tombolou, skládající se z potravin.
ŘÍJEN
09. 10. 2010
Na jednání zastupitelstva obce byla schválena vyhláška O zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při
pohybu psů na území obce. Nesmí např. volně pobíhat po plochách veřejné zeleně, na veřejných
prostranstvích, hřištích a pískovištích. Pro děti byla v tento den připravena Drakyáda s občerstvením
a cenami.
15. – 16. 10. 2010
Proběhly volby do zastupitelstva obce. Z počtu 213 voličů se dostavilo 113 hlasovat. Kandidovala
jedna strana „Společně pro Andělku“.
LISTOPAD
10. 11. 2010
Proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo v zasedací
místnosti obecního úřadu. Starostkou byla zvolena Bc. Miloslava Křimská, místostarostou Roman
Valvoda.
Další zastupitelé: Ing. Lýdie Stráská, Lukáš Jára, Ing. Monika Trejbalová, Karel Pokorný, Josef Marek
Zastupitelstvo ustanovilo finanční a kontrolní výbor. Předsedou finančního výboru se stala Ing.
Monika Trejbalová, členové: Ing. Lýdie Stráská a Ing. Jiří Šmejc. Předsedou kontrolního výboru byl
zvolen Lukáš Jára, dalšími členy Karel Pokorný a Josef Marek.
13. 11. 2010
Divadlo KAPSA Andělská Hora připravilo na prostranství u kostela sv. Michaela Archanděla „Hody
svatého Martina“. Za svitu lampionů, se kterými se procházely děti, rodiče ochutnávali
svatomartinské víno a rohlíčky.
PROSINEC
03. 12. 2010
S čertem a Mikulášem se mohly děti vyfotit na 3. Mikulášské nadílce v kostele Nejsvětější Trojice.
Koledování a nadílku připravila obec a Divadlo KAPSA Andělská Hora.
04. 12. 2010
Obec zorganizovala první společný zájezd pro místní obyvatele, měli jsme možnost navštívit vánoční
trhy v Norimberku. Převážně ženské osazenstvo bylo spokojeno.
07. 12. 2010
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Andělská Hora na rok 2011 tak, že rozpočtové příjmy jsou
stanoveny ve výši 5.515.015,-Kč, rozpočtové výdaje jsou stanoveny ne výši 6.728.700,- Kč. Rozpočet
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je schvalován jako schodkový přičemž částka ve výši 1.213.085,-Kč bude čerpána ze zůstatku běžného
účtu k 31. 12. 2010. Tento zůstatek bude použít jako zdroj spolufinancování dotačních projektů obce
na rok 2011 a dále pak na dobudování nové zástavby a opravy komunikací.
18. 12. 2010
Občanské sdružení Andělská Hora připravilo u kostela na náměstí Adventní setkání. Pro zahřátí bylo
připraveno občerstvení.
19. 12. 2010
Starostka obce pozvala do místního hostince všechny, kteří po celý rok pomáhali při různých
obecních akcích. Příjemné posezení s pohoštěním bylo milým poděkováním za pomoc.
K 31. 12. 2010 má naše obec 270 obyvatel plus 12 cizinců. Letošní jubilanti byli čtyři ve věku 50 let, tři
55 let, pět 60 let, tři 65 let, šest 70 let a dva oslavili 80 let.
Zima nás překvapila bohatou nadílkou sněhu, ale ani to neodradilo turisty před návštěvou hradu.
Některým se zde zalíbilo tak, že se zde nechali oddat.
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