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DĚNÍ V OBCI ANDĚLSKÁ HORA
LEDEN – PROSINEC 2011
LEDEN
1. 1. 2011 Na Nový rok brzy ráno dorazili účastníci tradičního pochodu z Karlových Varů. Cílem je
Krčma u Gimajze, kde bylo pro zahřátí připraveno občerstvení.
7. 1. 2011 proběhly změny ve složení kulturní komise. Andrea Pokorná a Lucie Figwerová odstoupily,
starostka jmenovala novou členku Annu šedivou a předsedkyní komise Janu Valvodovou, která
nahradila Ing. Lýdii Stráskou.
BŘEZEN
4. 3. 2011 Kostel Nejsvětější Trojice navštívila finská delegace v čele se Samou Jikvola, poradkyní
ministerstva zemědělství Finska, členkou komise Leader v Bruselu a odpovědnou pracovnicí za
metodu Leader ve Finsku.
Prohlídka byla součástí programu finské delegace v rámci projektu s názvem „Hovoříme
s venkovskými lidmi, podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme.“
8. 3. 2011 Masopustní průvod se letos vydal na cestu vesnicí za lepšího počasí než v loňském roce.
Některé masky byly opravdu nápadité, děti i dospělí se dobře pobavili.
DUBEN
V budově obecního úřadu probíhá rekonstrukce. Byla vyměněná okna, topení a v přízemí se
připravují nové kanceláře.
JUDr. Josef Peroutka nahradil Mgr. J. Rudolfovou ve funkci předsedy přestupkové komise.
23. 4. 2011 Na náměstí byl již podruhé ozdoben skořápkovník, letos bylo pověšeno 880 vajíček. Děti
přednesli velikonoční básničky.
V tento den se uskutečnil Velikonoční pochod na Andělskou Horu. Sraz byla na dolním nádraží
v Karlových Varech, turisté si mohli vybrat ze tří různě dlouhých tras. Do cíle dorazila přibližně necelá
stovka lidí. Tento ročník byl již 33.
29. 4. 2011 Stavění májky a pálení čarodějnic se letos nevyvedlo. Ozdobená májka při stavění spadla,
nastaly i technické problémy, které se řešily dlouho do večera, a ve stavění se pokračovalo v sobotu
dopoledne.
Večerní opékání buřtů a soutěž v maskách čarodějnic byly pro nepřízeň počasí zrušeny.
30. 4. 2011 Sdružení A. Hora, o. s. připravilo 5. ročník keltských slavností Beltane. Dospělí změřili
rychlost a síly v různých soutěžích, děti se svezly na ponících. Vystoupila zde dudácká kapela The 1. st
Czech Pipes and Drums a folková kapela spektrum.
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KVĚTEN
Kancelář starostky byla přemístěna do zrekonstruovaných a větších prostor v přízemí budovy
obecního úřadu. V tento měsíc byl vztyčen kříž na kostele sv. Michaela.
28. 05. 2011 Pálení čarodějnic se na druhý pokus vydařilo. Počasí bylo příjemné, masky čarodějnic po
zásluze odměněny.
ČERVEN
04. 06. 2011 Dětský den se letos konal po osmé. Opět proběhly soutěže dětí i dospělých, chůze na
chůdách do kopce a pečení buchet. Nechyběly klobásy a buřty na grilu a dětský den nemohlo ukončit
nic jiného než dětská pěna.
8. 6. 2011 zemřela Božena Pospíchalová.
13. – 19. 6. 2011 V tomto týdnu proběhlo Andělskohorské divadlení aneb kapsa plná pohádek. Děti
z mateřských i základních škol měly již po třetí možnost po celý týden vidět různá divadelní
představení. Ve čtvrtek 16. 6. 2011 zde v kostele Nejsvětější Trojice pokřtili své třinácté album
bluegrassová kapela Poutníci.
19. 06. 2011 Zemřela Jitka Bartyzalová.
23. 6. 2011 Narodila se Kateřina Vaculíková.
29. 6. 2011 Dalším novým občánkem je Thomas Mensator.
ČERVENEC
2. 7. 2011 Otevírání prázdnin. Prázdniny nezačaly, co se týká počasí, nejlépe. Chvílemi pršelo, byla
zima, díky tomu přišlo i méně lidí. Přesto byla nálada dobrá, zahrála kapela Fernetic, tombola měla
úspěch. Překvapením pro všechny bylo sele divočáka na grilu.
15. 7. 2011 oddáni byli Veronika Marková a Jiří Halámka. Obřad se konal v kostele Nejsvětější Trojice.
16. 7. 2011 Zemřel Josef Chrust.
SRPEN
6. 8. 2011 Filmová Andělka. Promítání se neuskutečnilo na hradě, vzhledem ke špatnému počasí bylo
přeloženo do kostela Nejsvětější trojice. Promítal se historický film „Královna Viktorie“.
9. 8. 2011 Na veřejném jednání obecního zastupitelstva složil slib Ing. Jiří Šmejc, který nahradil
odstoupivšího Josefa Marka.
20. 8. 2011 Slavnosti princezny Alvíny – IV. ročník.
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Letošní slavnosti byly zatím nejvydařenější. Krásné počasí, pestrý program, velmi dobré kapely.
Početný průvod, v čele s princeznou Alvínou, se vydal za hudebního doprovodu bubeníků na cestu
vesnicí od Kostela Nejsvětější Trojice.
V pravé poledne čekal na hosty slavnostně vyzdobený hodovní stůl. Po obědě milovníkům dechovky
zahrál taneční orchestr Žlutičanka. po celý den se návštěvníci mohli procházet středověkým
jarmarkem, zhlédnout ukázky řemesel a ručních prací, ochutnávat různé sladkosti a medovinu. své
vystoupení předvedla skupina historického šermu Discordia a Discordia junior, skupina historického
tence Ambrenau a bubeníci Tambour. Pro děti připravilo pohádku Divadlo z bedny. Odpoledne
zahrála rocková kapela Tajfun a večer ABBA Word revival, která měla velký úspěch.
Český svaz chovatelů Andělská Hora připravil výstavu králíků. Doprava městským autobusem
z Karlových Varů byla zajištěna po celý den až do pozdního večera. Příjemný den zakončil tradičně
ohňostroj z hradu a vystoupení místní kapely Fernetic.
22. 8. 2011 Narodila se Kristýna Dragušincová.
27. 8. 2011 Na poslední srpnovou sobotu bylo připraveno zavírání prázdnin, které se pro vytrvalý déšť
muselo přemístit do místní hospody. Pro děti byl připraven náhradní program, ochutnávka různých
jídel i tombola se konaly. Špekáčky si děti opekly druhý den, kdy se počasí vylepšilo.
ZÁŘÍ
Občanské sdružení Andělská Hora, o. s. dokončilo renovaci kapličky ve Štichlově Mlýně. Opravné
práce probíhaly za pomocí firem a sponzorů přibližně dva roky. Za hudebního doprovodu byla
kaplička 10. září slavnostně otevřena a následně vysvěcena.
23. 9. 2011 V Kostele Nejsvětější Trojice se konala beseda a diskuze o společenské odpovědnosti za
krajinu a památky. Připravilo ji občanské sdružení Johan v rámci pěší výpravy z Božího Daru do Plzně.
28. 9. 2011 V den sv. Václava se již po třinácté jela horská časovka z Dubiny na Andělskou Horu.
V letošním cyklistickém závodě padly čtyři traťové rekordy.
30. 9. 2011 Drakyáda. Děti si opět vyzkoušely pouštění draků.
LISTOPAD
V tomto měsíci jsme se mohli zúčastnit martinských slavností a v krčmě u Gimajze soutěže o nejlepší
bramborový salát.
PROSINEC
Na Vánoční trhy jsme se letos vypravili do Drážďan. Zájezd měl úspěch, tato sobota byla dnem štoly.
2. 12. 2011 Mikulášská nadílka byla pro děti připravena v Kostele Nejsvětější Trojice.
4. 12. 2011 VI. Adventní setkání v kostele sv. Michaela připravilo sdružení Andělská Hora o. s.
Vánoční vystoupení zde měla skupina Roháči. Nechyběly pečené kaštany a punč.
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10. 12. 2011 V kostele Nejsvětější Trojice jsme si mohli poslechnout dvě hudební vystoupení. Koncert
kantorské skupiny Silbegrim – Vánoce v Evropě. Další týden recitál Kateřiny Bodlákové a s hudebním
doprovodem Vladimíra Hendla.
Letos oslavilo své jubileum 23 občanů. Pět 50 let, tři 55 let, čtyři 60 let, pět 65 let, čtyři 70 let, jeden
75 let, jeden 85 let.
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