HISTORIE
Hrad založil rod Hrabišiců a první písemné zmínky jsou z let 1388-1402. Mezi prvními majiteli byli
např. Boreš, hrabě z Oseka, Jakoubek z Vřesovic, dále Šlikové a Plavenští.
Za Jindřich III. z Plavna bylo založeno okolo roku 1482 městečko Andělská Hora. Dalšími vlastníky
hradu byli Kolonové z Felsu a Černínové.
Roku 1635 byl hrad vypálen švédy. V dalších letech probíhaly opravy, ale roku 1718 požár zničil hrad
i městečko. Poté probíhala řada změn v majitelích, posledním byl hrabě Černín a v majetku tohoto
rodu hrad zůstal.1
V roce 1497 bylo městečku Andělská Hora uděleno privilegium a městský znak. Tvoří jej modrý štít,
v horní části posetý hvězdami s archandělem Gabrielem, nesoucím v pravé zdvižené ruce plamenný
meč. Levá ruka drží zlatý štít se třemi štítky. V pozadí na pravé straně je vyobrazen hrad Andělská
Hora s červenou střechou, stojící na skalnaté hoře. Na konci feudalismu mělo městečko 134 domů a
téměř 800 obyvatel. Mnoho domů bylo postaveno z kamene hradu. Obyvatelé se živili zemědělstvím,
chovem dobytka a řemesly. Z řemesel to bylo hlavně tkalcovství (haleny z Andělské Hory byly
známým pojmem v obchodě). V roce 1608 bylo městečko postiženo morem. Maximální rozkvět
zaznamenalo v roce 1720 – 1790. V tomto období zde žilo kolem 2000 obyvatel. Původní podoba
městečka byla zničena za velkého požáru v roce 1887.
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Prameny: 1)Průzkum a rozbor k urbanistické studii Andělská Hora z roku 1981
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SOUČASNOST
ROK 2009
Andělská Hora má výhodnou polohu, je vzdálena 10 km od města Karlovy Vary, 5 km od letiště
Olšová Vrata a 120 km od hlavního města Prahy. Průměrná nadmořská výška je 663 m n. m.
Dominantou obce je zřícenina gotického hradu a paprskovité členění pozemků mezemi.
Katastr Andělská Hora má 808 ha. Orná půda zabírá 189 ha, zahrady 5 ha, trvalé travní porosty 238
ha, zemědělská půda 432 ha, lesní půda 261 ha, vodní plochy 11 ha a zastavěné plochy 8 ha.
Dopravu zabezpečují dvě autobusové firmy, VV autobusy s. r.o. a Ligneta autobusy s. r.o. Obec má
čtyři zastávky, některé spoje projíždějí přes celou obec. V pracovní dny je spojení vyhovující, celkem
časté, víkendové a večerní nevyhovuje. Napojení na městskou hromadnou dopravu je možné v obci
Olšová vrata, vzdálené 4 km.
Památky:
Zřícenina gotického hradu – Engeslburg
Dnes je hrad v havarijním stavu, slouží jako vyhlídka do okolí a příležitostně k pořádání kulturních akcí
a svateb.
Kostel sv. Michaela archanděla - na náměstí v obci
Původně gotický kostel byl postavený kamenickým mistrem Eduardem Baurem kolem roku 1487 –
1490. Vlastníkem je Biskupství plzeňské, římskokatolická farnost Stanovice.

Kostel Nejsvětější Trojice
Trojboký kostel z let 1692 – 1712, postavený dle návrhu J. B. Alliprandiho. Kostel stojí vpravo od
rychlostní komunikace I. třídy R6 na trase Karlovy Vary – Praha. V období 8/2004 – 10/2005 proběhla
rozsáhlá rekonstrukce objektu. Využívá se k pořádání kulturních akcí – výstavy, koncerty, divadla,
svatby. V prostoru přilehlého hřbitova stojí šest lip srdčitých s názvem Andělské lípy, které jsou
vyhlášeny památnými stromy.
Dalšími památnými stromy jsou Alvínina lípa a Schillerův dub, zasazený na památku stého výročí
narození německého básníka Fridricha Schillera.
Smírčí kříže
Dva smírčí kříže u č. e. 104 z roku 1533, jeden připomíná popravu Adama z Vildštejna na zdejším
náměstí.
Bývalá radnice
Bývalá radnice s městským znakem v průčelí budovy stojí na náměstí s č. p. 1. Pod objektem se
nachází, tak jako pod celou obcí původní kamenné sklepy. V přízemí býval hostinec, který je teď
několik let kvůli dědickým sporům uzavřen.
V obci je v současné době 82 domů trvale obydlených. Velká část domů je postavena v letech 1900 1919. V dolní obci se rozrůstá nová zástavba, původně plánovaný počet byl 37 rodinných domů.
Označení ulic neexistuje, ale vzhledem k rozrůstání se obce, jsou jména ulic v plánu.
Poště v obci není, spadáme pod město Bochov. Je zde umístěn 1 telefonní automat. Téměř celá obec
je napojena na vodovod a kanalizaci.
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Zemědělské a průmyslové objekty zde nejsou. Dnes žije 257 obyvatel, průměrný věk u mužů je 42 let,
u žen 3 9let. Andělská Hora nemá školu, školku, knihovnu, kino, kulturní sál, chybí zde i hřiště. Do
škol, školek, k lékaři a část obyvatel i do zaměstnání, dojíždí do Karlových Varů. Pracovní příležitosti
v místě téměř nejsou s výjimkou živnostníků. V obci je prodejna potravin v domě č. p. 37 a hospoda –
Krčma u Gimajze v domě č. p. 116. Obecní úřad sídlí v domě č. p. 18. Zastupitelstvo obce má 7 členů.
Starostka: Bc. Miloslava Křimská, místostarosta: Stanislav Rendl, členové: Mgr. Tomáš Vodenka, Ing.
Lydie Stráská, Otakar Mlčák, Milan Chrust, Miroslav Očko.
Finanční výbor – předseda Ing. Lydie Stráská, MUDr. Jaromír Schee, Otakar Mlčák
Kontrolní výbor – předseda Mgr. Tomáš Vodenka, Milan Chrust, Roman Valvoda
Komise k projednávání přestupků: předseda Mgr. Jitka Rudolfová, Drahoslav Stránský,Bc. Milan
Křimský, Karel Pokorný
Obecní úřad má dva zaměstnance:
administrativa – Bc. Simona Valvodová
Technický pracovník – Miroslav Zeman
Je zde zřízeno pracoviště CzechPoint, infocentrum a služba ověřování podpisů a listin.
V obci působí divadlo KAPSA Andělská Hora, občanské sdružení Tristan, sdružení Andělská Hora o. s. a
Český svaz chovatelů a Myslivecké sdružení Sluka Andělská Hora.

DĚNÍ V OBCI
LEDEN – PROSINEC 2009
LEDEN
POVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE Nejsvětější Trojice zazpívali studenti středních a vysokých škol –
žáci pěvecké třídy Š. Leitgebové. Zazněly písně z oblasti populární hudby, muzikálů a gospelů.
BŘEZEN
18. 03. 2009 – narození nového občánka Lucas Mensator.
DUBEN
08. 04. 2009 byl na jednání zastupitelstva obce Andělská Hora schválen vstup obce do svazku obcí
Doupovské hory – Místní akční skupina Vladař.
10. 04. 2009 divadlo KAPSA Andělská Hora představilo v kostele Nejsvětější Trojice Velikonoční
pohádku, aneb Jak lišák dostal za uši.
30. 04. 2009 PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY
Tradiční akce, kterou pořádá obec Andělská Hora a sdružení Tristan se zúčastňuje velký počet
místních obyvatel. Po ozdobení a postavení májky probíhá soutěž dětí o nejpovedenější masku
čarodějnice a nejlépe vyrobenou čarodějnici. Odměnou pro vítěze jsou dárkové balíčky, ostatní
účastníci dostávají sladkosti a špekáčky. Po slavnostním zapálení ohně a spálení vyrobených
čarodějnic hraje k opékání buřtů a dobré náladě místní kapela.
ČERVEN
13. 06. 2009 DĚTSKÝ DEN
Pořádalo sdružení Tristan ve spolupráci s obcí již šestý rok. Soutěže probíhají na náměstí, děti
vyhrávají papírové peníze – Anděla, za které nakupují ve stánku s výhrami hračky a sladkosti. Zahájení
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letos patřilo ukázce výcviku policejních psů. Připraveny byly i soutěže pro dospělé, pro muže chůze na
chůdách a pro ženy tradičně soutěž v pečení – Andělská buchta. Ochutnávka a následné bodování je
předmětem dlouhých diskuzí. K dětskému dni patří grilování buřtů, pro soutěžící nápoje v dětském
baru a obložené housky zdarma. Na závěr samozřejmě nechyběla hasičská pěna, o kterou je mezi
dětmi největší zájem. Je chvályhodné, že o dětský den má zájem velký počet místních lidí. Pomáhají u
soutěží, občerstvení a přispívají finančními částkami, ať už osobně nebo do pokladničky v místním
obchodě.
15. 06 -20. 06. 2009 ADĚLSKOHORSKÉ DIVADLENÍ ANEB KAPSA PLNÁ POHÁDEK
Divadlo Kapsa pro děti připravilo v kostele Nejsvětější Trojice týdenní pásmo pohádek. Pro dospělé
odehrálo dva příběhy z Dekameronu a vystoupila zde pseudogotická kapela Ginevra. Divadelní
zakončily velkoplošné deskové hry pro děti i dospělé.
18. 06. 2009 zemřel Jaroslav Vetyška, starousedlík z domu č. p. 40.
21. 06. 2009 – EXTRALIGOVÝ POHÁR NA ANDĚLSKÉ HOŘE
Lukáš Mensator, hokejový brankář HC Energie Karlovy Vary, se svými několika spoluhráči, předvedli
pohár, který vyhráli v hokejové extralize za rok 2008/2009. Oslava proběhla u kostela sv. Michaela
Archanděla, nechybělo občerstvení ani živá hudba. Zájemci měli možnost vyfotit se s hokejisty s jejich
trofejí.
25. 06. 2009 – Na jednání zastupitelstva obce Andělská Hora byl schválen návrh starostky na výkon
funkce na plný úvazek z důvodu rozsahu vykonávané agendy.
ČERVENEC
07. 07. 2009 se narodila Jolana Járová
SRPEN
13. 08. 2009 zemřel Jan Beneš. Bydlel zde necelé 4 roky v č. p. 38.
15. 08. 2009 FILMOVÁ ANDĚLKA
Letos proběhl již třetí ročník promítání na nádvoří hradu. Pro neopakovatelnou atmosféru přijdou
lidé i na filmy, které několikrát viděli. Letos se nejenom děti, ale i dospělí, těšili na film „Ať žijí
duchové a v pozdějších hodinách byl uveden film s Angelinou Jolie „Záměna“. V loňském roce bylo
promítání spojeno s ukázkou historických zbraní.
ZÁŘÍ
05. 09. 2009 SLAVNOSTI PRINCEZNY ALVÍNY
Druhé slavnosti princezny Alvíny byly úspěšné i přes nepřízeň počasí. Průvod obcí v historických
šatech zahájil pouť, v čele s andělem, bubeníky konče. Pro návštěvníky i domácí byl připraven bohatý
program například historický jarmark, tance a zpěvy, rytířské souboje, fakír, ukázky dobových řemesel
a ohňové show. Děti se zabavily pohádkou divadla KAPSA nebo na skákacím hradě. Opět byla
protřena hodovní tabule pod širým nebem, kde se podávala kachna se zelím knedlíkem za nízkou
cenu. Pro zahřátí zahrála výborná kapela BRUTUS a místní kapely ŠPUNTQANĚ a FERNETIC. Velmi
zajímavá byla pro všechny ukázka sokolnictví.
Místní ženy upekly buchty, které byly rozdávány mezi trhovce a bavící se lidi. Velký úspěch měla také
medovina vzhledem k počasí. Před závěrečným hudebním vystoupením byly slavnosti ukončeny
ohňostrojem z hradu. Tento den byla rovněž zahájena v kostele Nejsvětější Trojice výstava obrazů
Lenky Kacerovské nazvaná Krása ženy.
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17. 09. 2009
10. 09. 2009 byla do rukou starostky doručena rezignace na mandát člena zastupitelstva pana
Miroslava Očka. Na uvolněné místo nastoupil náhradník pan Miroslav Chrust.
PROSINEC
04. 12. 2009 – divadlo KAPSA a obec připravily v kostele Nejsvětější Trojice Mikulášskou nadílku. Děti
viděly pohádku Trampoty čertíka Culínka.
17. 12. 2009 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2010 tak, že rozpočtové příjmy jsou
stanoveny ve výši 3.435.000,- Kč, rozpočtové výdaje jsou stanoveny ve výši 3.575.000,-Kč. Rozpočet
je schvalován jako schodkový částka ve výši 140.000,- Kč bude čerpána ze zůstatku běžného účtu.
19. 12. 2009 V kostele sv. Michaela se uskutečnilo 4. Adventní setkání, kde vystoupil folklorní soubor
Dyleň. Před poslechem pásma vánočních koled jsme ochutnávali horký punč a pečené kaštany. Akci
pořádalo Sdružení A. Hora o. s.
30. 12. 2009 Narodil se poslední občánek v tomto roce – Jakub.
Jubilanti v tomto roce byli dva věku 80 let, jeden 75 let, dva 70 let, čtyři 65 let, čtyři 60 let, tři 55 let a
jeden 50 let.
Tento rok byla dokončena výstavba veřejného osvětlení v nové zástavbě. V roce 1996 byl schválen
Územní plán sídelního útvaru Andělská Hora. Nyní probíhá změna č. 1, které má 65 dílčích změn. Od
roku 2002 byly shromažďovány návrhy změn, od roku 2006 jsou zpracovány a projednávány
s dotčenými orgány.
V roce 2009 byla ukončena změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Andělská Hora, která se týká
výstavby rychlostní komunikace Karlovy Vary – Praha. Náklady na zpracování byly hrazeny státem.
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