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DĚNÍ V OBCI ANDĚLSKÁ HORA
LEDEN – PROSINEC 2012
LEDEN
Začátek roku provázely velmi silné mrazy, ale i přes nepřízeň počasí uskutečnil Klub českých turistů
Novoroční výstup na Andělskou Horu.
27. 1. 2012 Se narodilo první miminko v naší obci – Nicol Halámková
Zkušebně na jeden rok, zajíždí autobusový spoj linky č. 8 ve 22.20 hod. z Karlových Varů do Olšových
vrat a poté na Andělskou Horu.
ÚNOR
7. 2. 2012 Na veřejné jednání zastupitelstva obce byla prohlášena kaplička na parcele 2/1 u schodů
ke kostelu na náměstí, za kulturní dědictví místního významu.
Ke konci února se všichni tancechtiví mohli pobavit na Valentýnské party nebo u masopustního
průvodu.
BŘEZEN
V krčmě u Gimajze připravila starostka posezení s občerstvením pro všechny, kteří pomáhali
s přípravami různých akcí v naší obci. Zároveň přítomným ženám předala kytičku k mezinárodnímu
dni žen.
24. 3. 2012 Občanské sdružení Andělská Hora vysadilo na polní cestě do Štichlova Mlýna 27 ovocných
stromů – třešní. Na obnovení aleje se podílelo 27 rodin, každá vysadila jeden strom na počest 27
českých pánů.
DUBEN
3. 4. 2012 Na veřejné jednání zastupitelstva obce byl schválen vstup obce Andělská Hora do Sdružení
vlastníků obecních a soukromých lesů v České Republice. Je to dobrovolná organizace
s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků a
obsahuje jejich společné zájmy.
7. 4. 2012 Zdobení skořápkovníku počasí nepřálo, účast byla nevelká, množství vajíček zdaleka
nedosáhlo loňského počtu i z toho důvodu, že připravený stromek byl menšího rozměru.
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14. 4. 2012 1. Březovská škola Nordic Walking (v překladu Severská chůze) připravila přednášku
Fenomén Nordic Walking. Na obecním úřadě byla předvedena ukázka chůze a sportovního vybavení,
spojená s besedou o tomto rozšířeném sportu pocházejícím z Finska.
Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková organizace poskytující sociální služby, vyhlásila
sbírku použitého ošacení v době od 23. 4. do 18. 5. 2012. Zájemci mohli přispět nejen oblečením, ale i
přikrývkami, hračkami, obuví, ručníky nebo nádobím. Věci bylo možné odevzdat na obecním úřadě.
30. 4. 2012 Stavění májky letos proběhlo bez problémů, dostavil se velký počet místních občanů.
Náladu nepokazil ani déšť, který přišel v pozdějších hodinách. Občerstvení zajistila Krčma u Gimajze a
všem zahrála kapela Fernetic.
V budově obecního úřadu bylo dokončeno nové WC.
KVĚTEN
V místním obchodě byla zahájena sbírka finančních příspěvků na dětský den.
Na trávníku u kostela byla postavena trampolína pro děti. Občané na zakoupení přispěli částkou
2970,- Kč.
ČERVEN
02. 06. 2012 Dětský den se vydařil, i když počasí nebylo teplé jako v posledních dvou letech, přesto si
děti hasičskou pěnu nenechaly ujít. Přibyly nové soutěže pro děti, tradiční byla soutěž v pečení
buchet a chůze na chůdách pro muže. Občerstvení pro soutěžící bylo díky sponzorům zdarma. Obecní
úřad zakoupil gril, který měl tento den premiéru. 1. Březovská škola Nordic Walking připravila ukázku
severské chůze a soutěž pro děti.
Z důvodů havarijního stavu opěrní zdi kostela Nejsvětější Trojice byla podána žádost o zařazení do
programu Podpora obnovy Kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce
2012. Akce obnovy byla rozdělena na dvě etapy, první proběhne v letošním roce.
10. 6. – 19. 6. V kostele Nejsvětější Trojice proběhlo IV. Andělskohorské divadelní. Mateřské i
základní školy mohly zhlédnout pohádky divadla Kapsa a dalších hostujících divadel.
30. 6. Tropické vedro způsobilo, že otvírání prázdnin se zúčastnilo málo lidí. Pro děti byla připravena
diskotéka, na kterou přišli v maskách. Nechyběla tombola, občerstvení na grilu a rautový stůl.

ČERVENEC
8. 7. 2012 Zemřela Irena Hemzáčková
V tomto měsíci panovala tropická vedra, na některých místech v republice padaly teplotní rekordy.
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SRPEN
25. 8. 2012 Slavnosti princezny Alvíny
V. ročník slavností zaznamenal rekordní počet návštěvníků. Pouť byla tradičně zahájena v 11.00 hod.
Letošním účinkujícím byli Jiřina a Michal Pagáčovi – Návraty 1, Silbegrim, hardrocková kapela Coda,
New Age Of Smokie, místní kapela Fernetic, historický šerm Discordia a Discordia Junior, skupina
historického tance Ambrenau, hudebníci Tambor a divadlo Kapsa. Průvod v dobových kostýmech byl
letos přesunut na 14 hodinu, aby jej mělo možnost zhlédnout co nejvíce návštěvníků. Nádherný
průvod za zvuku bubnů obešel horní část obce a následně se shromáždil u kostela, kde proběhlo
fotografování. Hodovní stůl byl jako obvykle připraven v pravé poledne, letošní menu – českobavorský grill teller. Český svaz chovatelů všechny pozval na výstavu králíků, ale byli zde k vidění i
holubi a bažanti. Mimo stánků s občerstvením, nově i točenou zmrzlinou a cukrovou vatou, zde své
zboží nabízely stánky s výrobky z proutí, sladkostmi, dřevěnými hračkami, keramikou, šperky a
oblíbenou Křivoklátskou medovinou. V infostánku byly k dostání propagační materiály, pohledy,
mapy, kalendáře, balonky s logem obce, ale hlavně zde každý mohl přispět na ochranu zříceniny
našeho hradu a opravu střechy trojbokého kostela Nejsvětější Trojice.
Pro děti byly připraveny skluzavky a skákací atrakce.
V nočních hodinách, po ohňové show, byl za hudebního doprovodu odpálen z hradu ohňostroj, který
zaznamenal velký úspěch.
Letošní slavnosti proběhly úspěšně, zvyšuje se počet místních obyvatel, zvyšuje se počet místních
obyvatel, kteří mají zájem zapojit se, ať už účastí v průvodu v kostýmech nebo například pečením
buchet, které jsou zdarma nabízeny stánkařům, účinkujícím a návštěvníkům.
Propagace byla silnější než loni, vyšlo několik článků v novinách, plakáty byly rozmístěny
v autobusech MHD a mnoha okolních obcích.
ZÁŘÍ
1. 9. 2012 Zavírání prázdnin se vydařilo, počasí tentokrát přálo. Děti soutěžily v malování na kameny,
všichni se dobře pobavili při hudbě Fernetic.
7. 9. 2012 Divadlo Kapsa připravilo v kostele Nejsvětější Trojice pohádku pro děti Ferda Mravenec.
15. 9. 2012 V tento den byla vyhlášena prohibice tvrdého alkoholu.
ŘÍJEN
6. 10. 2012 Divadlo Kapsa letos opět pořádalo Drakyádu pro děti i rodiče. Všichni se dobře pobavili,
děti dostali ceny, za snahu, nechybělo ani grilované občerstvení.
Veřejný telefonní automat byl přemístěn do místního obchodu na budovu místního úřadu.
Občané mají nově možnost objednávku obědů prostřednictvím obecního úřadu z restaurace
Australan Pub v Karlových Varech. Přivezeny jsou každý den dopoledne, cena denního menu je 79,Kč.
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12. – 13. 10. 2012 V těchto dnech proběhly volby do Zastupitelstev krajů. Z 231 voličů se voleb
zúčastnilo 93 osob.
Od 15. 10. do 16. 11. byla letos podruhé vyhlášena Občanským sdružením Diakonie Broumov sbírka
použitého ošacení.
LISTOPAD
V listopadu se konaly dvě akce, 12.11. Martinské hody a 17.11. druhý ročník soutěže o nejlepší
bramborový salát.
PROSINEC
2. 12. 2012 První adventní neděli měly děti mikulášskou nadílku, tentokrát venku na náměstí kde byl
slavnostně rozsvícen vánoční strom. Pro zahřátí byl v místním obchodě připraven punč a svařené
víno.
8. 12. 2012 Letošní zájezd na Vánoční trhy měl cíl v Regensburgu.
15. 12. 2012 Občanské sdružení Andělská Hora připravilo každoroční adventní setkání v kostele sv.
Michaela.
Další den měla koncert v kostele Nejsvětější Trojice kantorská kapela Silbergrim.
19. 12. 2012 Narodil se poslední občánek v obci, tohoto roku Matouš Ondřej Vodenka.
23. 12. 2012 Putování za vánoční hvězdou byl název pohádky, kterou pro děti uvedlo divadlo Kapsa
v kostele sv. Michaela.
V letošním roce se konal 12. ročník Stavby Karlovarského kraje, kde bylo novinkou hlasování pro
ohroženou památku Karlovarského kraje. Nejvíce hlasů získala zřícenina hradu Andělská Hora. V roce
2012 v soutěži Kudy z nudy se umístil náš hrad na prvním místě jako nejnavštěvovanější turistický cíl
v regionu Západočeských lázní. Úspěch zaznamenalo družstvo nohejbalistů Amatéři Andělská Hora,
které vyhrálo Karlovarskou ligu neregistrovaných za rok 2012. Za celý ročník neutrpěli ani jednu
porážku. Trenérek je Zdeněk Rendl.
Přibližně od poloviny roku má obecní úřad dva zaměstnance pro veřejně prospěšné práce. Příspěvek
je spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Pracovní náplň je například úklid ulic a veřejného prostranství, údržba zeleně, odklízení listí.
Koordinátor veřejné služby organizuje práci a výdej a příjem pracovního nářadí.
V květnu a červnu se v obci konaly čtyři svatební obřady.
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii byla odeslána žádost o schválení znaku a vlajky obce Andělská
Hora. (viz příloha)
17 občanů oslavilo své životní jubileum, tři 50 let, tři 55 let, pět 60 let, jeden 65 let, tři 70 let, dva 75
let.
K 31. 12. 2012 má obec 297 obyvatel.
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