Andělská Hora
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

Správní obvod: Bruntál

GPS souřadnice: 50.060815N, 17.389086E

Nadmořská výška: 675 m n. m.

První pís. zmínka: 1500 (522 let)

Počet obyvatel: 402

PSČ: 793 32

Adresa URL: www.andelskahora.info

O obci
Andělská Hora je historické město rozložené pár kilometrů od nejvyššího vrcholu Hrubého Jeseníku
– Praděd. Patří do správního obvodu Bruntál.

Historie obce
První osidlování území Andělské Hory začalo již mnoho desítek let před založením města. Jedna
zpráva konsistorního archívu v Olomouci potvrzuje existenci dřevěného kostela již v roce 1500.

Ubytování a restaurace
V obci je Hotel Anděl, který nabízí nejen ubytování, ale i příjemné posezení v restauraci a vinárně.
Penzion U Tondy se nachází ve středu vesnice. Dále je zde Oáza, která nabízí ubytování v domě.

Okolí a příroda
Velmi navštěvovaný je Anenský vrch. Zvedá se severozápadně nad obcí. Na vrcholu stojí poutní barokní
kostel svaté Anny. V jeho blízkosti se nachází výletní restaurace s venkovním posezením.

Současnost obce
K nejstarším spolkům ve městě patřila občanská garda, která zde byla jako první na Bruntálsku
založena již v roce 1619. Původně sloužila k ochraně neopevněného města, později držela strážní
službu ...

Sportovní možnosti
Okolím obce vedou značené turistické trasy, výletníci často navštěvují obzvláště Anenský vrch,
zvedající se severozápadně nad obcí. Oblíbeným cílem procházek je také Anenská myslivna, blízký
rybník a studánka.

Památky a zajímavosti
Pomník E. S. Engelsberga - dnešní podoba pomníku nahrazuje pomník z 11. září 1881, kdy byl poprvé
odhalen. Nacházel se v parku, který měl jinou podobu než dnes. Roku 1947 jej však místní občané zničili.
Nově byl odhalen 6. června 1998 u příležitosti vysvěcení obecního praporu.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4674/andelska-hora/
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Doprava
Obcí prochází silnice č. 4523, která se napojuje na silnici II. třídy č. 452. V obci je autobusová zastávka.
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