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DĚNÍ V OBCI ANDĚLSKÁ HORA
LEDEN – PROSINEC 2015
LEDEN – ÚNOR
Zastupitelstva obce schválilo rozpočet obce pro rok 2015. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši
3.579.200 Kč a celkové výdaje 4.579.200 Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový, částka jeden
milion korun českých bude čerpána za zůstatku běžného účtu a použita na spolufinancování při
dotačních akcích.
Družstvu nohejbalistů Andělská Hora byl schválen příspěvek ve výši 15.000 Kč na zakoupení dresů a
na celkové provozní náklady pro reprezentaci v krajském přeboru v roce 2015.
Kamila Pálová se stala předsedkyní kulturní komise, nahradila Janu Valvodovou, která ukončila svoji
činnost.
Novým členem se stala Dana Járová.
Pro děti byla připravena na náměstí soutěž ve stavění sněhuláků.
BŘEZEN
1. 3. 2015 Narodil se Václav L.
DUBEN
V tomto měsíci se otevírá kostel Nejsvětštější Trojice pro návštěvníky. Do června je otevírací doba
v sobotu, v neděli a ve svátky od 14hod do 16 hod. V červenci a v srpnu od 13:00 do 16:00 hod. V září
a říjnu opět od 14:00 hod. do 16:00 hod. Skupina 5 návštěvníků a větší má možnost si domluvit
mimořádný termín návštěvy. V případě svatebního obřadu je kostel pro veřejnost uzavřen,
Předseda družstva Diakonie Broumov zaslal obecnímu úřadu poděkování za pořádání sbírek pro lidi
v tísni. (v nouzi)
04. 04. 2015 Divadlo Kapsa uspořádalo na náměstí další zdobení skořápkovníku pro děti i dospělé.
30. 04. 2015 Tradiční zdobení a stavění májky se konalo za dobrého počasí i nálady. Velký počet dětí
se dostavil v maskách, nejlepší vybírala porota sestavená z návštěvníků. Malou odměnu získaly i ty
masky, které nevyhrály. K opékání špekáčků a pohodě opět zahrála oblíbená kapela Návraty.
KVĚTEN
Karlovarský kraj poskytl obci 300.000,-Kč na opravu hradu, 15.145Kč na hospodaření v lesích a
172.000Kč na výstavbu komunikace.
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21. 05. 2015 K výtvarnému kroužku přibyl další a to myslivecký. Vedoucím je pan Milan Křimský. Děti
se učí poznávat přírodu, jak se mají chovat v lese, čím se krmí lesní zvěř apod.
ČERVEN
V rámci projektu Vzdělávání na venkově se na obecním úřadu konaly kurzy na téma – Základy práce
na počítači, Základy práce s textovým editorem a Počítač a internet. Projekt byl financován
z prostředků Evropského sociálního fondu. Pro účastníky byl bezplatný.
8. 6 - 12. 06. 2015 V kostele Nejsvětější Trojice připravilo Divadlo Kapsa již 7. Andělohorské divadlení.
Jako hosté účinkovala divadla Krab Praha, Andromeda Praha a divadlo E. Hruškové a J. Přeučila Praha.
30.06 2015 Na dětský den se vydařilo počasí. Soutěže pro děti byly tentokrát rozmístěny okolo hradu.
Nechyběla tradiční soutěž v pečení buchet, hudba, grilování špekáčků a hasičská pěna, dětmi nejvíce
oblíbená atrakce.
ČERVENEC
25. 07. 2015 3. Ročník Andělohorská čutané se zúčastnilo 6 družstev. Počasí bylo mnohem
příjemnější než loni. Hudební doprovod zajistila skupina Návraty.
SRPEN
08. 08. 2015 V soutěži vesnice roku naše obec získala diplom za příkladnou péči o historickou
zástavbu a finanční odměnu 30.000Kč.
22. 08. 2015 VIII. Ročník Slavností princezny Alvíny.
Program slavností byl opět nabitý, připravený pro všechny věkové skupiny. Milovníkům lidových písní
zahrála kapela Zlatá pětka, příznivcům country kapela Fešáci a rockovým fanouškům Kabát Tribute –
revival.
Další hudební vystoupení obstarala karlovarská skupina Ben Dover a Silbegrim. Na své si přišli i
obdivovatelé vojenské techniky, pro děti bylo připraveno kouzelnické vystoupení, nechyběl
středověký jarmark, výstava drobného zvířectva, ohňová show, hodovní stůl a průvod v historických
kostýmech. Tanec, jídlo a pití, dobré počasí, to vše přispělo k výborné náladě. Počet návštěvníků se
každým rokem zvyšuje.
ZÁŘÍ
5. 9. 2015 Zavírání prázdnin je další oblíbená akce pro děti i rodiče. Vždy má úspěch tombola, která se
skládá z potravin i rautový stůl, na který většina příchozích donese něco na ochutnání. Děti se těšily
na maškarní i jiné soutěže. Velkým lákadlem bylo pečené sele, a jak je zvykem zahrála kapela Návraty.
12. 09. 2015
V kostele Nejsvětější Trojice byli oddání Gabriela Kubušová a Miroslav Tillhon.
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28. 9. – 2. 10. 2015
Pro Diakonii Broumov byla vyhlášena další sbírka oblečení a dalších věcí.
Obec získala příslib z prostředků Operačního programu životního prostředí na dosadbu Královské
aleje a na obnovu Silniční aleje směrem na Šemnici. Celkem bude vysázeno 37 stromů.

ŘÍJEN
3. 10. 2015 Děti opět vyzkoušely svoji zručnost v soutěži pouštění draků. Oceněna je zejména domácí
výroba.
16. 10. 2015 Narodil se Christian Z.
V tomto měsíci měli občané možnost objednat si čištění komínů.

LISTOPAD
11. 11. 2015 Divadlo Kapsa Andělská Hora připravilo Martinské slavnosti, na kterých mají děti
v oblibě lampionový průvod vycházející z nové zástavby. Dospělí mohou ochutnat různé druhy vína.
14. 11. 2015 Tradiční a oblíbená soutěž o nejlepší bramborový salát letos předložila dvanáct vzorků.
Nechyběly ani řízky.
28. 11. 2015 Zahájení adventu a Mikulášská nadílka se konaly opět na náměstí, kde byl za zvuků koled
slavnostně rozsvícen vánoční strom. Nechyběl ani punč a grilované občerstvení pro zahřátí.
PROSINEC
13. 12. 2015 V kostele Nejsvětější Trojice si mohli návštěvníci poslechnout české i evropské koledy a
písně v podání kantorské skupiny Silbegrim.
Letos byla v obci otevřena v nové zástavbě 1. Andělská vinotéka „U Vlka“. Výtvarný kroužek, který
vede knihovnice Lucie Šedivá, je stále oblíbený. Děti zkouší různé výtvarné techniky, například
obrázky z listů, zdobení váziček, zimní vystřihovánky a mnoho dalších zajímavých nápadů.
Obec přispěla částkou 2000Kč na turnaj v nohejbalu „Žalmanovská kostka“. Několik hráčů z naší obce
se zápasů každý rok zúčastňuje.
V kostele Nejsvětější Trojice bylo letos oddáno deset manželských párů, z toho jeden místní.
Letošních jubilantů měla obec 22. Ve věku 60 let tři, 65 let sedm, 70 let tři, 75 let šest, 80 let – jeden,
85 let dva.
Počet obyvatel k 31. 12. 2015 je 326.
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