
INFORMACE  O ČINNOSTI OSADNÍHO VÝBORU 
ANDĚLSKÁ HORA za rok 2007/2008 

 
Osadní výbor Andělské Hory si dovoluje Vás všechny tímto informovat o své 
činnosti za období od svého ustanovení od března roku 2007 do listopadu 2008: 
 
CO JSME JIŽ ÚSPĚŠNĚ DOTÁHLI DO KONCE: 
 
1) Zrenovovali jsme vývěsky s informacemi osadního výboru pro obyvatele Andělské Hory 
2) Opravili jsme komplet plakátovací plochu 
3) Za účasti obyvatel Andělské Hory jsme prořezali stromy na návsi a náves současně vyčistili 
 

   
 

 
4) Zorganizovali jsme pro děti soutěže za účasti chrastavských hasičů v rámci Dětských dnů 
5) Koupili jsme a ustavili nové odpadkové koše 
6) Nechali jsme vyrobit a instalovat nové zábradlí u prvního železničního přejezdu a také na cestě do  
    kopce od vlakové zastávky  
 

   
 
 
7) Zařídili jsme doklady k povolení a instalovali jsme 5 směrových dopravních ukazatelů na  
    Andělskou Horu 
8) Podařilo se nám přispět k likvidaci několika černých skládek v našem katastru 
 
 
Tyto akce jsme dokázali zajistit hlavně vlastním nadšením a s minimálními 
investicemi, které by zatěžovaly rozpočet osadního výboru, resp. našeho 
zřizovatele, kterým je Město Chrastava.  
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Zároveň jsme se ale pustili i do větších a nákladnějších investic. Ty jsme mohli 
zrealizovat díky aktivnímu přístupu pracovníků Města Chrastavy, kterým 
bychom tímto také za dosavadní spolupráci rádi poděkovali a věříme, že stejně 
pozitivně budeme společně pokračovat i v dalším období. 
 
9) Zajistili jsme důkladné a profesionální posekání zeleně - trávy a křoví - v obci a u podchodu pod  
    železniční tratí 
10) Zrealizovali jsme KOMPLET DĚTSKÉ HŘIŠTĚ „za bývalou školou“ 
11) Nechali jsme důkladně opravit LÁVKU přes Nisu pod Hamrštejnem 
 

   
 
12) Zadařilo se nechat nainstalovat slíbené OSVĚTLENÍ PODCHODU pod tratí ČD 
13) Podařila se velmi zásadní a nákladná akce, kterou byla OPRAVA CESTY K HÁJOVNĚ 
 

  
 
Kromě již zmíněného Města Chrastavy patří velký dík osadního výboru firmám, které s námi na uvedených 
akcích profesionálně spolupracovali, z nich můžeme vyzdvednout firmy Kovovýroba pana Miloše Peřiny, 
Elektronova pana Lamberta Medřického a Dětská hřiště pana Zdeňka Senešiho.  
 
 
Pro příští období našeho působení v osadním výboru máme v úmyslu pokračovat 
v našem důsledném a věcném řešení problémů osady Andělská Hora a věříme, 
že se budeme moci i nadále spolehnout na vstřícnost ze strany zástupců Města 
Chrastavy minimálně v takovém rozsahu, jako tomu bylo doposud. Ještě jednou 
všem zúčastněným moc díky. 
 
A co na závěr - přání všem hodně štěstí a zdraví do Nového roku 2009. 
 
Osadní výbor 
Andělská Hora 
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