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DĚNÍ V OBCI ANDĚLSKÁ HORA
LEDEN – PROSINEC 2014
LEDEN
Členové zastupitelstva obce schválili rozpočet obce jako vyrovnaný ve výši 3.832.900,- Kč.
Od počátku ledna je v budově místního úřadu možnost navštěvovat hodiny jógy, které vede paní
Heda Klůjová.
11. 02. 2015 byla schválena smlouva o poskytování právních služeb mezi obcí Andělská Hora a JUDr.
Veronikou Vlkovou.
BŘEZEN
4. 3. 2014 Děti i dospělí se sešli v maskách v masopustním průvodu, který prošel obcí a skončil na
dětském hřišti v nové zástavbě.
Na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny byla schválena konečná podoba znaku a vlajky
obce. Hlavním motivem vlajky i znaku je archanděl Michael na modrém pozadí posetém zlatými
hvězdami.
Diakonií Broumov byla uspořádána další sbírka ošacení.
14. 03. 2014 Narodila se Štěpánka Miloslava Křimská.
22. 03. 2014 Keltský telegraf je akcí Občanského sdružení Andělská Hora, kdy se vrcholy kopců (u nás
hradu), spojují pomocí světelného signálu.

DUBEN
Novým členem kulturní komise se stala Kamila Pálová, která nahradila Veroniku Halámkovou
Markovou.
Na náměstí byl dětmi i dospělými ozdoben skořápkovník.
26. 04. 2014 Občanské sdružení A. Hora zasadilo u kostela sv. Michaela lípu velkolistou a dub letní
pod názvem stromy porozumění. Lípu dodala obec a dub Občanské sdružení Andělská Hora.
30. 04. 2015 Stavění májky přálo počasí, dorazilo hodně dětí v maskách čarodějnic. Občerstvení i
nálada byly výborné.
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KVĚTEN
13. 05. 2014 Narodila se Gabriela O.
17. 05. 2014 Obecní úřad připravil pro děti i rodiče výlet do Zoologické zahrady v Praze. Pro děti byl
zážitek nejen vidět živá zvířata, ale i plavba parníkem. Bohužel počasí se nevydařilo.
31. 05. 2014 Dětský den byl jako každý rok plný soutěží. Nechyběla hasičská pěna, grilování,
ochutnávka buchet a prohlídka hasičského auto.
ČERVEN
02. 06. 2012 Obec navštívila krajská hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2014.
9. 6. – 13. 6. V tomto týdnu proběhl již VI. ročník Andělskohorského divadelní. Mimo místního
divadla kapsa účinkovala dvě divadla z Prahy a divadlo z Nového Města na Moravě.
21. 06. 2014 U kostela sv. Michaela byla slavnostně odhalena pamětní deska Johana Wolfganga
Goetha. V projektu se spojila občanská sdružení Andělská Hora, Jde o Nejdek a Rotary Klub Karlovy
Vary. Další dvě desky budou umístěny v Nejdku a ve Svatošských skalách. Goethe lázně a okolí často
navštěvoval. Pamětní desku zhotovil výtvarník Heřman Kouba. Byl pod ní uložen tubus obsahující
písemnosti, například. Pamětní grafický list a dokumenty obecního úřadu. Setkání se zúčastnil i
hejtman karlovarského kraje PaeDr. Josef Novotný a viceprezidentka Petra Platzgummer – Martinová
z regionu Oberfranken.
ČERVENEC
5. 7. 2014 Narodila se Valentýna Benešová.
SRPEN
18. 8. 2014 Narodila se Veronika P.
23. 08. 2014 Slavnosti princezny Alvíny, letos již VII., měly jako vždy bohatý program. Průvod
v historických kostýmech, který je od pravidelných návštěvníků netrpělivě očekáván, hudební
vystoupení různých kapel, letos např. Turbo, pohádky pro děti, historický šerm, společné focení
v kostýmech nebo jízda na koních kolem hradu.
Překvapením bylo odhalení praporu Andělské Hory, kterému v kostele sv. Michaela požehnal farář
Monsignor. Ing. Josef Mixa. Další novinkou, kterou vyhlásila starostka Miloslava Křimská, bylo
oznámení o získání Modré stuhy za společenský život v soutěži o Vesnici roku Karlovarského kraje
2014. Občanské sdružení Andělská Hora se zasloužilo o Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova
Kategorie B – Obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby za rekonstrukci kaple sv. panny
Marie ve Stichlově mlýně. Slavností se zúčastnil i hejtman karlovarského kraje PaeDr. Josef Novotný
s manželkou.
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30. 08. 2014 Na zavírání prázdnin byla pro děti připravena soutěž v malování, překážková dráha, pro
dospělé rautový stůl a tombola. Pro dobrou náladu zahrála kapela Návraty.
ZÁŘÍ
6. 9. 2014 II. ročník Andělskohorské čutané se vydařil do té doby, než nastala průtrž mračen. Úplné
promoknutí a nánosy bláta přesto nikomu nezkazily náladu. V průběhu večera starostka předala
medaile a pamětní děkovné listy lidem, kteří pomáhají organizovat různé akce v obci. Vítězem čutané
se stal, již po druhé „Bílý balet“ z nové zástavby.
ŘÍJEN
10. – 11. 10. 2014 V říjnu se konaly volby do zastupitelstva obce. Kandidovala jedna strana „Společně
pro Andělku“ s devíti kandidáty. V seznamu voličů bylo zapsáno 251 osob, k volbám se jich dostavilo
141.
Zvolení členové zastupitelstva Bc. Miloslava Křimská – starostka, Roman Valvoda – místostarosta, Ing.
Lydie Stráská, Lukáš Jára, Karel Pokorný, Ing, Jiří Šmejc, Václav Štýs.
Dále byl ustanoven kontrolní výbor:
předseda – Lukáš Jára
členové – Karel Pokorný
Václav Štýs
Finanční výbor:
předseda – Ing. Lydie Stráská
členové: Ing. Jiří Šmejc
Ing. Monika Trejbalová
Přestupková komise:
předseda: JUDr. Veronika Vlková
členové – Václav Štýs
Drahoslav Stráský
Bc. Milan Křimský
LISTOPAD
V tomto měsíci se mohli místní občané zúčastnit Martinských slavností, soutěže O nejlepší
bramborový salát a 29. 11. 2014 Zahájení adventu, spojeného se slavnostním rozsvícením Vánočního
stromu a mikulášskou nadílkou. Novinkou bylo rozdání natištěné vánoční koledy, kterou si všichni
společně zazpívali.
PROSINEC
13. 12. 2014 V kostele sv. Michaela se uskutečnilo 9. adventní setkání. Účinkovali Roháči z Lokte a
jejich přátelé. Setkání pořádalo Občanské sdružení Andělská Hora.

3

Obec Andělská Hora
Obecní úřad Andělská Hora
IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov
tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz
www.andelskahora.cz, ID datové schránky: tjtb453
V letošním roce obec obdržela od Ministerstva kultury příspěvek na počítačové vybavení do knihovny
ve výši 50 tis. Kč. Pokračuje rekonstrukce hradu za finančního přispění Ministerstva kultury ČR 600 tis,
Kč a Karlovarského kraje 200tis. Kč. Byla opravena část silnice od křižovatky směrem k obecnímu
úřadu. Obecní úřad vydal brožovanou publikaci „Představujeme Andělskou Horu“. Na 48 stránkách
jsou shrnuty informace o historii a současnosti obce, fotografie památek, články o fauně a floře, popis
společenského života a další zajímavosti.
Na základě dendrologického průzkumu byly ošetřeny stromy a dřeviny v obci. Bylo pokáceno 18
stromů, 37 bylo ošetřeno a 14 pařezů odstraněno frézováním. Práce pobíhaly od března do prosince.
Obec zakoupila drtič větví – štěpkovač a kompostéry k likvidaci odpadu ze zahrad. Občanům bylo
zapůjčeno po dobu 5 ti let 136 kompostérů. Po uplynutí této doby přejdou do jejich vlastnictví. Pro
potřeby obce bylo pořízeno 12 kompostérů a jeden štěpkovače.
Finanční obnos ve výši 600 tis. Kč obec získala z Operačního programu životního prostředí.
k 31. 12. 2014 v obci žije 310 obyvatel.
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