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DĚNÍ V OBCI ANDĚLSKÁ HORA
LEDEN – PROSINEC 2013
LEDEN
První den letošního roku zahájili turisté výstupem na Andělskou Horu. Od 1. ledna jsou spuštěny
nové webové stránky obce www.andelskhora.cz. V budově obecního úřadu byla otevřena posilovna
pod vedením Aleše F. Každé úterý zajíždí do vesnice farmář nabízející přírodní produkty např. mléko,
sýry, mošty, jogurty, tmavý chléb a další potraviny.
12. 01. 2013 Proběhla první přímá volba prezidenta republiky. Z celkového počtu 237 voličů se jich
150 dostavilo odevzdat svůj hlas jednomu z devíti kandidátů.
26. 01. 2013 Volilo v druhém kole voleb 138 občanů. V naší obci získal prvenství Karel Schwarzenberg
s 80 hlasy, Miloš Zeman obdržel 58 hlasů. Prvním prezidentem zvoleným přímou volbou se stal Miloš
Zeman.
ÚNOR
Do knihovny v budově místního úřadu byl přivezen a instalován nový nábytek.
09. 02. 2013 Masopustní průvod prošel obcí za hudebního doprovodu harmoniky.
BŘEZEN
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii nedoporučil žádost o udělení obecních symbolů. Úprava znaku se
rozchází s historickou podobou znaku města Andělská Hora, na vlajce je chybně ztvárněn archanděl
Michael. Doporučena jednodušší varianta.
30. 03. 2013 Na náměstí děti ozdobily skořápkovník, několik jich předneslo velikonoční básničky.
Tento měsíc nás provázely silné mrazy.
DUBEN
27. 04. 2013 Na hradě byli starostkou Bc. Miloslavou Křimskou oddáni Bára Braunová a Pavel
Karásek.
30. 04. 2014 Téměř po celou dobu stavění májky pršelo, ale účast dětí v čarodějnických maskách i
dospělých špatné počasí neodradilo.
Obec obdržela od Karlovarského kraje dotaci ve výši 50.000 Kč na dokončení výměny šindele na
ohradní zdi u Kostela Nejsvětější Trojice.
KVĚTEN
8.05.213 Narodila se Zuzanka Vašmuciová a 13. 05. 2013 Kristián Š.
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ČERVEN
Na Den dětí bylo po několika letech velmi špatné počasí, zima a déšť. Děti se nenechaly odradit a
dostavily se v hojném počtu. Zhlédly výstavu králíků a kouzelnické vystoupení. Soutěže a množství
krásných cen byly připraveny jako obvykle.
08. 06 - 14. 06. 2013 V. Andělohorské divadlení se odehrálo opět v kostele Nejsvětější Trojice. Týden
plný pohádek prožila spousta dětí i dospělých.
15. 06. 2013 Na náměstí bylo provedeno celkové ošetření lípy, kterou bezplatně provedl
certifikovaný arborista. Projekt podpořila Nadace Partnerství.
23. 06. 2013 vernisáž výstavy Zvířata a zvířátka Adély a Miloše Vášových se konala v kostele
Nejsvětější Trojice. Přístupná zájemcům byla každý čtvrtek až neděli do 28. 07. 2013
Byl zpracován projekt I. etapy opravy zříceniny hradu - opravy havarijních míst a zajištění bezpečnosti
návštěvníků. V tuto dobu probíhá výměna svítidel veřejného osvětlení.
ČERVENEC
20. 07. 2013 Otvírání prázdnin vystřídal I. ročník Andělohorské čutané. Po sportovním vystoupení
následovalo vystoupení hudební.
30. 07. 2013 Obec Andělská Hora byla poprvé přihlášena do soutěže Vesnice roku Karlovarského
kraje 2013. Hodnotitelská komise si obec prohlédla 30. května. Získali jsme Diplom za příkladnou péči
o historickou zástavbu obce a Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova v kategorii A - obnova či
rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu - za rekonstrukci
poutního kostela Nejsvětější Trojice. Obec obdržela finanční dar 30.000,-Kč.
SRPEN
01. 08. 2013 Tento měsíc byl zahájen zkušební provoz obecní knihovny. Obec uzavřela smlouvu o
poskytování regionálních služeb s Krajskou knihovnou Karlovy Vary. Knihovna se nachází v přízemí
budovy obecního úřadu, vede ji knihovnice Lucie Šedivá. V místnosti je i malá herna pro nejmenší, do
budoucna se počítá s internetovým koutkem. Každé druhé pondělí mohou děti navštívit výtvarný
kroužek. Velké množství knih věnovali do knihovny místní občané. Otevírací doba je pondělí a čtvrtek.
Od 1. srpna je v kostela Nejsvětější Trojice instalována výstava "kostel 365.cz" Fotografie kostelů byly
k vidění celý měsíc.
24. 08. 2013 Slavnosti princezny Alvíny v letošním roce zaznamenaly rekordní účast návštěvníků, kteří
přijíždějí nejen kvůli programu, ale i zdejší komorní atmosféře. Průběžně op celý den vystupovala
skupina historického šermu Discordia, dále vystupovali Jiřina a Michal Pagáčovi, Fernetic, Děda
Mládek Illegal Band, The BlueMoon a revival Kroků Michala Davida. Děti viděli pohádku Divadla
Kapsa a kouzelnické vystoupení Kamila Burdy. Nechyběl tradiční historický průvod obcí a hodovní
tabule.
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31. 08. 2013 Akce zavírání prázdnin, připravovaná hlavně pro děti, měla bohatý program. Děti
soutěžily o nejlepší masku a dočkaly se i hasičské pěny, kterou pro nepřízeň počasí neměly na dětský
den. Po všechny byl připraven rautový stůl a grilování. K dobé pohodě zahráli manželé Pagáčovi.
ZÁŘÍ
Od 01. do 29. září si zájemci mohli v kostele Nejsvětější Trojice prohlédnout výstavu „Výstava
Karlovarských fotografů.“
ŘÍJEN
01. 10. 2013 První říjnový den byla slavnostně otevřena obecní knihovna. Ročně obce zaplatí
šestitisícový poplatek krajské knihovně, za který bude dostávat další knihy.
Po přebrání darovaných knih jich zůstalo 1600 umístěno. Registrační poplatek je dvacet korun, je zde
možnost zakoupit si pohledy a mapy Andělské Hory a okolí.
05. 10. 2013 Vítání občánků připravilo Divadlo Kapsa v místní knihovně. Pět dětí obdrželo na památku
dárkový poukaz a certifikát.
Odpoledne děti soutěžily v pouštění draků, oceněna byla hlavně vlastní výroba. Pro všechny bylo
připraveno občerstvení na grilu.
25. - 26. 10. 2013 V těchto dnech se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Z celkového počtu 249 voličů se jich k volební urně dostavilo 156.
LISTOPAD
11. 11. 2013 Divadlo Kapsa uspořádalo Martinské slavnosti. Děti se prošly s lampiony, dospělí mělo
možnost ochutnat martinská vína.
30. 11. 2013 Mikulášská nadílka se odehrála na náměstí. U osvětleného vánočního stromu děti
přednášely vánoční koledy a byly obdarovány balíčky.
PROSINEC
06. 12. 2013 Narodil se Lukáš K.
07. 12. 2013 Zájemci vyrazili na vánoční trhy do Lipska.
14. 12. 2013 V kostele Nejsvětější Trojice vystoupila kantorská skupina Silbegrim s českými,
německými a latinskými koledami a písněmi s názvem, „Vánoce křesťanské i pohanské.“
21. 12. 2013 8. Adventní setkání připravilo Občanské sdružení Andělská Hora o. s. v kostele s.
Michaela. Vystoupila skupina Alison a Pavlína Jíšová. Tradičně bylo připraveno občerstvení.
V tomto roce jsme měli 32 jubilantů, ve věku 50 let pět, v 55 sedm, v 60 čtyři, v 65 šest, v 70 devět a
v 85 jednoho.
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 je 296 trvale zde žijících.
Počet obyvatel k 01. 01. 2013: 269
Počet obyvatel k 31. 12. 2013: 295
Počet obyvatel k 31. 12. 2013: 295 (Průměrný věk 43)
Muži: 152 (Průměrný věk 42)
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Ženy: 143 (Průměrný věk 42)

Obrázek – Strom života

Dotace do rozpočtu obce činily v roce 2013 celkem 1.405tis. Kč. (obnova ohradní zdi objektu kostela
Nejsvětější Trojice, výměna svítidel VO, aktivní politika zaměstnanosti)
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