PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY
FREUNDE IM HERZEN EUROPAS
„Evropský den spolupráce – 10 let přeshraničního svazku Přátelé v srdci Evropy“
„Europäischer Tag der Zusammenarbeit - 10 Jahre der grenzübergreifenden
Vereinigung Freunde im Herzen Europas“

PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY
FREUNDE IM HERZEN EUROPAS
Svazek „Přátelé v srdci Evropy“ vznikl 11. října roku 2002. K původním 14 městům
a obcím z česko-německého pohraničí se v následujících letech přidala ještě 2 města.
Česká strana je zastoupena těmito městy a obcemi: Aš, Krásná, Hranice, Podhradí,
Hazlov a Plesná.
Šest měst a obcí má také ve svazku Sasko, a to Bad Brambach, Bad Elster, Oelsnitz,
Adorf, Triebel a Eichigt.
Bavorsko reprezentují Rehau, Selb, Regnitzlosau a Schönwald.
Pořádáním je vždy pověřeno jedno z měst, které sezve starostky a starosty ze svazku
k jednání. Ta se konají nepravidelně několikrát do roka.
Mezi hlavní cíle svazku Přátelé v srdci Evropy patří:

•
•
•
•
•
•

Vzájemná pomoc při prosazování regionálních projektů

•
•
•
•
•
•

Spolupráce v oblasti školství a vzdělávání, výměna studentů

Informovanost o akcích a projektech pořádaných sousedními městy
Výměna zkušeností o možnostech čerpání dotací z EU
Spolupráce v oblasti kultury – pořádání koncertů, divadelních představení, výstav atd.
Účast a pomoc při pořádání sportovních soutěží, turnajů
Společný postup při plánování cyklotras a cyklostezek tak, aby jejich propojenost byla co
nejlepší
Společná účast na významných událostech v příhraničí
Zhotovování knih, průvodců a informačních brožurek o regionech
Lepší poznávání historie i současnosti v okolních městech regionu
Navazování přátelství a seznamování se se zajímavými lidmi
Vzájemná pomoc při neštěstích (požárech, ekologických haváriích apod.)

Jednou z největších akcí pořádaných svazkem Přátelé v srdci Evropy byla oslava vstupu České republiky do EU, která se uskutečnila na česko-německé hranici u obce Neuhausen dne 1. 5. 2004.
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Die Vereinigung „Freunde im Herzen Europas“ wurde am 11. Oktober des Jahres 2002
gegründet. Den ursprünglichen 14 Städten und Gemeinden aus dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet schlossen sich in den nachfolgenden Jahren noch 2 Städte an.
Die tschechische Seite wird von diesen Städten und Gemeinden vertreten: Aš (Asch),
Krásná (Schönbach), Hranice (Roßbach), Podhradí (Neuberg), Hazlov (Haslau) und Plesná (Fleißen).
Mit 6 Städten und Gemeinden ist in der Vereinigung auch Sachsen vertreten, und
zwar Bad Brambach, Bad Elster, Oelsnitz, Adorf, Triebel und Eichigt.
Bayern wird von Rehau, Selb, Regnitzlosau und Schönwald vertreten.
Mit der Veranstaltung wird jeweils eine von den Städten beauftragt, die die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Vereinigung zur Sitzung einlädt. Diese finden unregelmäßig mehrmals im Jahr statt.
Hauptziele der Vereinigung „Freunde im Herzen Europas“ sind:

•
•
•
•

Gegenseitige Hilfeleistung bei der Durchsetzung von regionalen Projekten

•
•

Teilnahme und Hilfeleistung beim Organisieren von Sportwettbewerben, Turnieren

•
•
•
•
•
•

Informiertheit über von den Nachbarstädten organisierte Veranstaltungen und Projekte
Erfahrungsaustausch über die mögliche Inanspruchnahme von EU-Fördermitteln
Zusammenarbeit im Kulturbereich – Veranstaltung von Konzerten, Theatervorstellungen, Ausstellungen usw.
Gemeinsame Vorgangsweise bei der Planung von Radwegen und Radstrecken zwecks
deren bestmöglichen Verknüpfung
Zusammenarbeit im Bereich Schulwesen und Bildung, Schüleraustausch
Gemeinsame Beteiligung an wichtigen Ereignissen im Grenzgebiet
Ausgabe von Büchern, Touristenführern und Informationsbroschüren über die Regionen
Besseres Kennenlernen der Geschichte und der Gegenwart umliegender Städte in der Region
Anknüpfen von Freundschaften und Kennenlernen interessanter Leute.
Gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen (Brände, Umweltkatastrophen u. ä. )

Das am 1. 5. 2004 von der Vereinigung „Freunde im Herzen Europas“ anlässlich des
EU-Beitritts der Tschechischen Republik organisierte Fest an der deutsch-tschechischen Grenze bei Neuhausen, war eine der größten Veranstaltungen dieser Vereinigung.
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Setkání | Treffen Rehau 9. 11. 2011

Termíny setkání svazku:
Termine von Treffen der
Vereinigung:
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1. 3. 2007
29. 7. 2007
11. 10. 2007
21. 11. 2007
7. 5. 2008
13. 11. 2008
31. 3. 2009
9. 11. 2011
22. 3. 2012
20. 9. 2012

Aš
Oelsnitz
Rehau
Aš
Eichigt
Krásná
Hranice
Rehau
Rehau
Aš

Aš
Historie
Aš je spolu s Hranicemi nejzápadněji položeným městem v České republice. Jeho
název je počeštělou odvozeninou od německého Äsche (lipan). Ryba je zobrazena
na současné vlajce a znaku města a rovněž i znacích historických.
První písemná zmínka o Aši je z roku 1270. Až do první poloviny 15. století vládl Ašsku rod Neuburgů, po nich převzali nadvládu nad územím Zedtwitzové, kteří se stali
nejmocnějším rodem česko – sasko – franckého pomezí a na Ašsku žili a působili až
do roku 1945.
Největšího rozmachu dosáhla Aš ve století devatenáctém. V roce 1872 získala jako
obec s počtem obyvatel přes 10 tisíc statut města. Počet obyvatel narostl až k téměř
23 000 v roce 1930. Zcela zásadní význam pro město mělo poválečné období po 2. světové válce, kdy byla většina původního obyvatelstva odsunuta. Pokles počtu obyvatel
nebyl ani z poloviny nahrazen dosídlenci a tak byla Aš v roce 1947 jen jedenáctitisícovým městem. Zařazeno bylo do přísného pohraničního režimu a zažívalo úpadek. V 60.
letech bylo zbouráno mnoho domů, zmizely celé ulice. Masivní výstavbou panelových
domů navždy ztratilo svou původní urbanistickou tvář. Až do roku 1989, kdy v Československu padl totalitní komunistický režim, byla Aš městem textilu. Ten v konkuren-

Masarykovo náměstí | Masaryk-Marktplatz
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ci otevřené ekonomiky neobstál a tradiční výrobci zkrachovali. Dnes je zaměstnanost
v Aši zajišťována převážně v kooperaci se zahraničními partnery nejen v textilním průmyslu, ale i celé řadě dalších oborů. Ke konci roku 2011 měla Aš více než 13 tisíc obyvatel.

Současnost
K rychlejšímu rozvoji Aše dochází zejména v posledním desetiletí. Na obnovu města bylo v těchto
letech vynaloženo více je 3/4 miliardy korun, ať už ze
státního či obecního rozpočtu, nebo za pomoci evropských dotací.
Postupně je novými domy zastavována v minulosti
vybouraná Hlavní ulice, vznikla dvě nová náměstí –
Poštovní a Masarykovo, opravena je většina školních
Muzeum | Museum

budov, muzeum, u kterého vznikla pěkná muzejní
zahrada, městská knihovna, na vrchu Háj možnosti

sportovního vžití obohatil nový víceúčelový areál, opraveny byly komunikace v desítkách ulic a položeny kilometry nových chodníků.
Řada staveb vznikla a byla realizována jen zásluhou spolupráce s partnerskými městy
ze svazku Přátelé v srdci Evropy. Je to například již zmíněná rekonstrukce muzea a zahrady, uskutečněná společně s městem Rehau, dopravní hřiště u domu dětí bylo postaveno díky součinnosti s městem Bad Ester, stejně jako je nyní opravována letní scéna
a park sady Míru. I dětská hřiště se v těchto sadech objevila v rámci společných projektů s městy Bad Elster a Rehau.

Geschichte
Aš (Asch) ist zusammen mit der Ortschaft Hranice (Roßbach) die westlichst liegende Stadt der Tschechischen Republik. Ihr Name wird vom deutschen Äsche abgeleitet.
Dieser Fisch ist auf der heutigen Fahne und dem Stadtwappen sowie den historischen
Wappen der Stadt abgebildet.
Erstmals schriftlich erwähnt wird Aš im Jahre 1270. Bis Mitte des 15. Jahrhunderts
herrschte in Aš das Geschlecht der Neuburger, nach ihnen übernahmen die Herrschaft
über das Gebiet die Zedtwitzer, die zum mächtigsten Geschlecht des böhmisch – sächsisch – fränkischen Grenzgebietes geworden sind und im Ascher Zipfel bis zum Jahre
1945 lebten und tätig waren.
Ihren größten Aufschwung erlebte Aš im neunzehnten Jahrhundert. Im Jahre 1872
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erwarb die Ortschaft mit über zehntausend Bürgern
den Status einer Stadt. Im Jahre 1930 stieg die Einwohnerzahl auf fast 23 000 an. Entscheidend für die Stadt
war die Zeit nach dem 2. Weltkrieg, als der größte Teil
der Bevölkerung ausgesiedelt wurde. Der EinwohnerRückgang wurde nicht einmal zur Hälfte mit neuen Besiedlern ausgeglichen und so zählte Aš im Jahre 1947
lediglich elftausend Einwohner. Die Stadt unterlag einem strengen Grenzregime und wurde dem Niedergang preisgegeben. In den 60-er Jahren wurden viele Häuser abgetragen, ganze Straßen verschwanden.
Infolge des massiven Großplattenbaus verlor die Stadt

Rozhledna | Aussichtsturm

für immer ihr urbanistisches Gesicht. Bis 1989, als in
der Tschechoslowakei das kommunistische Regime in sich zusammen fiel, war Aš eine
Stadt der Textilindustrie. Diese konnte jedoch der Konkurrenz in der Marktwirtschaft
nicht stand halten und die traditionellen Hersteller gingen bankrott. Die heutige Beschäftigung verdankt Aš vor allem der Kooperation mit ausländischen Partnern, nicht
nur in der Textil- sondern auch in einer Reihe weiterer Branchen. Ende des Jahres 2011
zählte Aš mehr als dreizehntausend Einwohner.

Schodiště u muzea | Treppen am Museum

7

Gegenwart
Einen schnelleren Aufschwung erlebt Aš vor allem im letzten Jahrzent. Für den Wiederaufbau der Stadt wurden in diesen Jahren mehr als 3/4 Milliarden Kronen ausgegeben, sowohl aus dem Staats- oder Gemeindehaushalt, als auch aus EU-Fördermitteln.
Allmählich werden in der einst abgetragenen Hlavní-Straße neue Häuser erbaut,
auch zwei neue Marktplätze – Poštovní náměstí und Masarykovo náměstí sind entstanden, renoviert wurden die meisten Schulgebäude, das Museum mit einem schönen neu angelegten Museumsgarten und die Stadtbibliothek, sportliches Ausleben
bietet eine neue Mehrzweckanlage am Berg Háj (Hain), renoviert und neu angelegt
wurden zig Straßen und mehrere Kilometer von Fußwegen.
Eine Reihe von Bauten entstand lediglich dank der Zusammenarbeit mit Partnerstädten in der Vereinigung Freunde im Herzen Europas. Zum Beispiel die bereits erwähnte Renovierung des Museums und Museumsgartens in Zusammenarbeit mit der Stadt
Rehau, der dank der Zusammenarbeit mit Bad Elster entstandene Spielplatz am Kinderzentrum, die auf die selbe Art derzeit renovierten Sommerbühne und Parkanlage
Sady míru. Auch der Kinderspielplatz in diesem Park entstand im Rahmen gemeinsamer Projekte mit den Städten Bad Elster und Rehau.

Adorf | Vogtland
Brána do Horního Fojtska
Tor zum Oberen Vogtland
Město Adorf – se svými současnými 5.320 obyvateli – o sobě může tvrdit, že je nejstarším městem Horního Fojtska (Oberes Vogtland). První písemná zmínka pochází z 30.12.1293. První ves byla v údolí Bílého Halštrova (Weiße Elster) založena již asi
o 100 let dříve. Ves se ale rychle rozrůstala až po náhorní plošinu nad strmým svahem.
V dnešní době se zde nacházejí správní budovy a provozovny služeb, obchody, obytné
budovy a mnohé zajímavosti. V horní části starého města zůstala zachována středověká struktura ulic i velké množství historických budov. A tak zde lze nalézt např. jedinou
dodnes zachovanou městskou bránu Fojtska.
Dolní město se táhne údolími Elstertal, popř. Schwarzbachtal, podél silnic B 92 a B 283.
Vzhledem k výhodnému dopravnímu spojení se zde usídlila řada průmyslových podniků. Kromě největších zaměstnavatelů v Adorfu (GEWA Musikinstrumenten Etui- und

8

Taschenfabrik GmbH, NAUE GmbH,
Lebensgarten GmbH) zde najdeme
i 40 malých a drobných podnikatelských subjektů.
Zdravá infrastruktura s celodenními školkami, základní a střední školou, hudební školou, domovem pro
seniory, nemocnicí a širokým spektrem volnočasových i kulturních aktivit a spolků (např. lesní koupaliště,
síť turistických stezek, sportovní kluby, akce, koncerty) je základem živo-

Festival Uprostřed Evropy | Festival Mitte Europa

ta ve městě i jeho obohacením.
Spolu se svými částmi Arnsgrün, Freiberg, Gettengrün, Jugelsburg, Sorge, Leubetha,
Rebersreuth a Remtengrün zaujímá obec území o rozloze 4.280 ha (50 % z toho je jenom
les). Rozkládá se v nadmořské výšce 415 m n.m až 633 m n.m.

Zajímavosti
Muzeum perletě a vlastivědné muzeum s největší sbírkou perletí v Německu
Centrum města s nejdelším fojtským náměstím, městským kostelem (1906), radnicí (1896),
selskými staveními, zrekonstruovanými zbytky městského opevnění a jedinou dosud zachovalou městskou bránou Fojtska (1768)
Svět miniatur Malé Fojtsko s botanickou zahradou Adorf
Rozhledna Remtengrün
Historické lokomotivní depo s vozovou technikou
Stadt Adorf - mit seinen derzeit 5.320 Einwohnern - darf von sich behaupten, die älteste Stadt im Oberen Vogtland zu sein. Das erste sichere schriftliche Zeugnis stammt
vom 30.12.1293. Schon ca. 100 Jahre zuvor wurde im Tal der Weißen Elster die erste
Dorfgründung vorgenommen. Der Ort erweiterte sich aber schon bald auf die Hochfläche oberhalb des Steilhanges. Hier befinden sich heute Verwaltungs- und Dienstleistungseinrichtungen, Geschäfte, Wohngebäude und manches Sehenswerte. Die
obere Altstadt weist noch die mittelalterliche Straßenstruktur und eine große Anzahl
an historischen Gebäuden auf. So findet man hier z.B. das einzige, heute noch erhalten
Stadttor des Vogtlandes.
Die untere Stadt zieht sich entlang der B 92 und B 283 durch das Elster- bzw. Schwarzbachtal. Verkehrsgünstig gelegen, fanden hier viele Gewerbebetriebe einen günstigen Standort. Neben den größten Arbeitgebern in Adorf (GEWA Musikinstrumenten
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Etui- und Taschenfabrik GmbH, NAUE
GmbH, Lebensgarten GmbH) gibt es
noch 40 kleine und kleinste Handwerksbetriebe.
Eine gesunde Infrastruktur mit Kindertagesstätten, Grund- und Mittelschule, Musikschule, Seniorenheim
und Krankenhaus sowie ein breites
Freizeit-, Vereins- und Kulturange-

Lesní koupaliště | Waldbad

bot (z.B. Waldbad, Wanderwegenetz,
Sportvereine, Veranstaltungen, Konzerte) sind die Grundlage für das städtische Leben
und bereichern dieses.
Zusammen mit den Ortsteilen Arnsgrün, Freiberg, Gettengrün, Jugelsburg, Sorge, Leubetha, Rebersreuth und Remtengrün umfasst das Gemeindeterritorium 4.280 ha (davon
50% reine Waldfläche). Es erstreckt sich höhenmäßig von 415 m NN bis 633 m NN.

Svět miniatur | Miniaturschauanlage

Trh, kostel | Markt, Kirche

Sehenswertes
Perlmutter- und Heimatmuseum mit Deutschlands größter Perlmuttersammlung
Stadtzentrum mit längstem vogtländischen Marktplatz, Stadtkirche (1906), Rathaus
(1896), Ackerbürgerhäusern, sanierten Stadtmauerresten und einzigem noch erhaltenen
Stadttor (1768) des Vogtlandes
„Miniaturschauanlage Klein-Vogtland – Botanischer Garten Adorf“
Aussichtsturm Remtengrün
Historisches Bahnbetriebswerk mit Fahrzeugtechnik
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Bad Brambach

Stručná charakteristika
Brambach je poprvé zmiňován roku 1154 a patří tak k nejstarším obcím Fojtska
(Vogtlandska).
Ve 14. století byl na Brambachu krátce pánem Hans von Neuberg, poté vlastnil rytířský
statek v tomto místě rod Zedtwitzů a po dalších zhruba 350 let zde sídlili Schirndingerové. Již v tehdejší době je tak prokazatelné propojení dnešního příhraničního regionu.
Asi od roku 1660 je v okolí obce známo několik minerálních pramenů, které vděčí
za svou existenci nedávné vulkanické činnosti v okolí chebské pánve.
Zdější prameny se začaly hojněji využívat až v roce 1880, v roce 1912, po objevení
Wettinského pramene, byl zahájen lázeňský provoz.
Dnes jsou z Bad Brambachu atraktivní venkovské léčebné lázně (Saské státní lázně)
s moderními lázeňskými zařízeními a spolu s českými a bavorskými lázněmi a lázněmi
Bad Elster tvoří „Lázeňské srdce Evropy“.

Znak obce | Wappen der Kommune
Obec dnes nemá vlastní znak, jen logo s pramenem a lázeňskou zónou.
Z objektu starého zámku byl vyzvednut historický svatební znak Schirndingerů a rodiny von Waldenfels. Jedná se o žulový kámen se znakem .
Die Kommune führt heute kein eigenes Wappen, sondern nur ein Logo
mit Quelle und Kurbereich.Ein historisches Hochzeitswappen der Schirndinger mit der Familie von Waldenfels wurde aus dem alten Schloßgebäude geborgen. Es ist ein Wappenstein aus Granit.

Turistické zajímavosti
Jako lázeňské městečko a léčebné lázně může Bad Brambach nabídnout atraktivní
terapeutické a relaxační centrum s krytým bazénem a pěkným saunovým komplexem.
Toto centrum obklopuje udržovaný lázeňský park s několika zastřešenými prameny
a slavnostní halou.
V obci a jejích částech je v hotelech, penzionech, hostincích a na moderní rehabilitační klinice k dispozici cca 500 lůžek pro hosty.
Pro strávení dovolené a vyžití ve volném čase je zde navíc koupaliště se stáním pro
karavany, národní muzeum, knihovna, kuželna, cca 100 km turistických a cyklistic-
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kých tras (i přeshraničních), rozhledna na Kapellenbergu (Kapličkovém
vrchu) u Schönbergu, památkově
chráněná vesnice Raun nebo zámek
Schönberg a četná gastronomická
zařízení. Nabídku završují lázeňské
koncerty a koncerty místních i hostuSpolupráce škol | Zusammenarbeit Schulen
Plesná - Bad Brambach

jících hudebních sdružení.

Projekty realizované společně s regionálními partnery

•
•
•
•
•
•
•
•

Společná propagace lázeňských měst sdružených v „Lázeňském srdci Evropy“
Kuželkářská utkání s Hazlovem
Přeshraniční spolupráce hasičských sborů
Půlmaratón Plesná – Bad Brambach – Wernitzgrün – Luby
Běh tří zemí Selb – Aš - Bad Brambach
Přeshraniční spolupráce školek a škol
Přeshraniční koncerty hudebních škol
Účast na festivalu Mitte Europa
(Uprostřed Evropy)

Kurzcharakteristik
Brambach wurde erstmalig im Jahr 1154
urkundlich erwähnt und gehört damit zu

Půlmaraton | Halbmarathon
Plesná - Bad Brambach - Luby - Plesná 2011

den ältesten Orten im Vogtland.
Im 14. Jahrhundert war kurze Zeit Hans von Neuberg Grundherr auf Brambach, danach waren die Familie Zedtwitz und etwa 350 Jahre lang die Schirndinger Rittergutsbesitzer im Ort. Somit ist schon aus dieser Zeit eine übergreifende Bindung der heutigen Grenzregion nachweisbar.
Seit etwa 1660 sind mehrere Mineralquellen um den Ort bekannt, die ihre Existenz
dem jungen Vulkanismus um das Egerbecken verdanken.
Erst um 1880 wurden die Quellen zunehmend wirtschaftlich genutzt, 1912 wurde
nach Entdeckung der Wettinquelle der Kurbetrieb eröffnet.
Heute ist Bad Brambach ein attraktives ländliches Heilbad (Sächsisches Staatsbad)
mit modernen Kureinrichtungen und gehört mit tschechischen und bayerischen Bädern sowie Bad Elster zum „Kurherz Europas“.
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Interessantes
für Touristen
Als Kurort und Heilbad kann Bad
Brambach ein attraktives Therapie- und
Wohlfühlzentrum mit Hallenbad und
schöner Saunalandschaft vorweisen.
Ein gepflegter Kurpark mit mehreren
Quellengebäuden und Festhalle umgeben dieses Zentrum.
Im Ort und seinen Ortsteilen stehen

Konzert škol | Musikschulkonzert 2012
Adorf - Františkovy Lázně - Bad Brambach

ca. 500 Gästebetten in Hotels, Pensionen, Gasthöfen und einer modernen
Rehaklinik zur Verfügung.
Für Urlaubs- und Freizeitgestaltung
gibt es darüber hinaus ein Freibad mit
Caravanstellplätzen,

Heimatmuseum,

Bibliothek, Kegelbahn, ca. 100 km Wander- und Radwanderwege (auch grenzüberschreitend),

Aussichtsturm

auf

dem Kapellenberg bei Schönberg, das

Běh tří zemí 2012 | Dreiländerlauf 2012
Selb - Aš - Bad Brambach

denkmalgeschützte Dorf Raun oder Schloß Schönberg und zahlreiche Gaststätten.
Kurkonzerte und Konzerte einheimischer und auswärtiger Musikvereinigungen runden das Angebot ab.

Umgesetzte Projekte mit Partnern der Region

•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeinsame Werbung mit den Bädern „Kurherz Europas“
Kegeltourniere mit Hazlov
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Feuerwehren
Halbmarathon Plesna- Bad Brambach-Wernitzgrün-Luby
Dreiländerlauf Selb-Aš-Bad Brambach
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Schulen und Kindergärten
Grenzüberschreitende Musikschulkonzerte
Beteiligung am Festival Mitte Europa
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Bad Elster
Tradiční saské státní lázně
Sachsens traditionsreiches Staatsbad
Bad Elster - město kultury a festivalů, tradiční saské státní lázně, jedny z nejstarších
německých bahenních lázní, leží na trojmezí Čech, Bavorska a Saska.
Se svými jedenácti minerálními léčivými prameny, které uměli ocenit již saští králové,
a léčivým přírodním bahnem nabízí Bad Elster zmírnění obtíží při onemocnění srdce
a poruchách krevního běhu, při onemocnění opěrného a pohybového aparátu a onemocnění močových cest a ledvin, při poruchách látkové výměny a ženských potížích.
V historických Albertových lázních s vkusným interiérem v secesním stylu aplikují terapeuti přírodní léčebné prostředky. Jako architektonický kontrast k „úctyhodně starým“
Albertovým lázním byl vybudován moderní komplex koupelí a saun.
V centru lázeňského městečka se nachází lázeňský park s láskyplně osázenými a velkoryse pojatými kobercovými záhony a hodnotnými dřevinami, který patří od roku
2006 k nejkrásnějším parkům Německa. Začíná před lázněmi, prostranstvím s Mariánským pramenem (Marienquelle), lázeňským domem, kolonádami a kavárnou. Krytá promenáda s Mořicovým (Moritzquelle) a Solným pramenem (Salzquelle) a Saským
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Divadlo | König Albert Theater

Filharmonie | Chursächsische Philharmonie

Přírodní divadlo | Naturtheater

muzeem lázeňství, Divadlo krále Alberta, Královský lázeňský dům, různé hudební pavilonky a revitalizované přírodní divadlo, nejstarší přírodní divadlo Saska, tvoří „Festivalovou promenádu krátkých tras“. Neboť Bad Elster se v posledních letech, kromě toho, že
se profiluje jako saské státní lázně s nabídkou vysoce hodnotných zdravotních, lázeňských a wellness procedur, navíc etabluje jako město kultury a festivalů. Bad Elster nabízí především celoroční hodnotný program akcí s účastí mezinárodních umělců a renomovaných souborů Středního Německa.
Vedle koncertů hudebního tělesa „Chursächsische Philharmonie“ doplňuje vynikající
nabídku vybraných špičkových akcí s atraktivním rámcovým programem i každoroční
série akcí jako „Chursächsischer Sommer“ („Saské kurfiřtské léto“), Sasko - český kulturní festival (1. května až 3. října), „Chursächsische Festspiele“ („Saské kurfiřtské slavnosti“) (září) a „Chursächsische Winterträume“ („Saské kurfiřtské zimní sny“) - Svátek všech
smyslů (1. advent až 6. leden). Patří k nim i slavnosti pramenů v polovině června, slavené poprvé v roce 1852, a akce EQUIPAGE Bad Elster – Edle Pferde & historische Kutschen (EKVIPÁŽ Bad Elster - Ušlechtilí koně a historické kočáry) - (Svatodušní neděle).
Na šesti renomovaných specializovaných klinikách jsou každoročně úspěšně léčeny
tisíce lidí toužících po uzdravení.
Okolní lesy sahají až bezprostředně k zástavbě a začínají tzv. lesoparkem na Brunnenbergu (611m). Kromě četných přístřešků ve stylu historismu zde najdete i Křížovou kapli, která zve k rozjímání. Hvězdicovými trasami lze ze středu města dojít terénem po lázeňských pěšinách s různým stupněm obtížnosti až k okružní cestě, která vede kolem
Bad Elstru v délce 18 km. K dispozici je i cca 54 km dobře značených turistických stezek.
Kombinace všech těchto skutečností a nabídek vytváří ono zvláštní kouzlo města.
Saské státní lázně Bad Elster, město kultury a festivalů, tak stojí za návštěvu v každé
roční době!
Die Kultur- und Festspielstadt Bad Elster, Sachsens traditionsreiches Staatsbad, eines der
ältesten deutschen Moorheilbäder, liegt im Dreiländereck Böhmen, Bayern und Sachsen.
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Bad Elster bietet mit seinen elf
mineralischen Heilquellen, die
schon Sachsens Könige zu schätzen wussten, und dem gesunden Naturmoor Linderung bei
Herz-Kreislauferkrankungen, Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie der
ableitenden Harnwege und Nieren, Stoffwechselstörungen und

Bazén | Elsterado

Frauenleiden. Im historischen Albert Bad mit seinem geschmackvollen Interieur im Jugendstil erfolgt die therapeutische Anwendung der natürlichen Heilmittel. Im architektonischen Gegensatz zum „altehrwürdigen“ Albert Bad wurde die moderne Bade- und Saunalandschaft errichtet.
Im Kurzentrum des Ortes befindet sich der Kurpark, der seit 2006 zu den zehn schönsten Parks Deutschlands zählt, mit liebevoll und großzügig gestalteten Teppichbeeten
und wertvollem Gehölzbestand. Er beginnt am Badeplatz mit der Marienquelle, dem
Badehaus, den Kolonnaden und dem Badecafe. Die KunstWandelhalle mit der Moritzund Salzquelle sowie dem Sächsischen Bademuseum, das König Albert Theater, das
Königliche Kurhaus, verschiedene Musikpavillons und das revitalisierte NaturTheater,
das älteste Naturtheater Sachsens, bilden die „Festspielmeile der kurzen Wege“. Denn
neben der Profilierung als Sächsisches Staatsbad mit hochwertigen Gesundheits-, Kurund Wellnessangeboten hat sich Bad Elster in den letzten Jahren zusätzlich als Kultur- und Festspielstadt touristisch etabliert. Bad Elster bietet vor allen ein ganzjähriges,
hochwertiges Veranstaltungsprogramm mit internationalen Künstlern und führenden
Ensembles Mitteldeutschlands.
Neben den Konzerten der Chursächsischen Philharmonie besteht mit den jährlich
stattfindenden Veranstaltungsreihen wie dem Chursächsischen Sommer“ Sächsisch
Böhmisches Kulturfestival (1. Mai bis 3. Oktober), den „Chursächsishen Festspielen“
(September) und den „Chursächsischen Winterträumen“ - Ein Fest für alle Sinne (1. Advent bis 6. Januar) und bestimmten ausgewählten Spitzenveranstaltungen mit attraktiven Rahmenprogrammen ein herausragendes Angebot. Dazu gehören das 1852 erstmals gefeierte Brunnenfest Mitte Juni und die EQUIPAGE Bad Elster – Edle Pferde & historische Kutschen (Pfingstsonntag).
In sechs renommierten Fachkliniken werden jedes Jahr Tausende von Heilungssuchenden erfolgreich behandelt.
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Die waldreiche Umgebung des Ortes erstreckt sich unmittelbar bis zur Bebauung
und beginnt mit dem so genannten Waldpark am Brunnenberg (611m). Hier findet
man neben zahlreichen Schutzhütten, die im Stil des Historismus errichtet wurden,
auch die Kreuzkapelle, die den zur stillen Einkehr einlädt. Strahlenförmig kann man
von der Ortsmitte auf Terrainkurwegen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden den
Ringweg erreichen. Er umschließt auf einer Länge von 18 km Bad Elster. Weiterhin stehen insgesamt ca. 54 km gut ausgeschilderte Wanderwege zur Verfügung.
Die Kombination aller dieser Gegebenheiten und Angebote macht dabei den besonderen Reiz der Stadt aus. Das Sächsische Staatsbad Bad Elster, die Kultur- und Festspielstadt ist somit zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert!

Eichigt
Obec Eichigt se svými částmi Süßebach, Ebersbach, Hundsgrün, Bergen, Ebmath, Tiefenbrunn, Pabstleithen, Birkigt a Kugelreuth čítá cca 1400 obyvatel. Na ploše o rozloze
více než 3000 hektarů se od údolí řeky Bílý Halštrov (Weiße Elster) až k česko-bavorskosaskému pomezí v délce dobrých dvanácti kilometrů rozprostírá obec, půvabně zasazená do krajiny. Nejvyšším místem je vrch Bubenstock při staré silnici z Olešnice (Oelsnitz) do Aše s nadmořskou výškou 638 metrů.
Sídliště jako Eychich prvně zmiňované roku 1378 je prastaré, stopy minulosti se ztrácejí v temném období raného středověku. Historické hranice tří biskupství – Bamberku
(Bamberg), Řezna (Regensburgu) a Naumburgu leží u potoka Lochbach v Unterichigtu.
Malebně položený kostelík sv. Kateřiny ukrývá významný kulturně -historický poklad
ve formě kazetového stropu ve stylu selského baroka na kůru chrámu Páně. Vedle fary
rozpíná své větve nejtlustší strom Fojtska – Körnerova lípa. Zdejší památník připomíná pobyt německého národního básníka a bojovníka za svobodu Theodora Körnera
a jeho Lützových Černých lovců v Eichigtu roku 1813. I ostatní části obce mají bohatou historii a váže se k nim mnoho pověstí. Bílý kámen (Weißer Stein) u Tiefenbrunnu,
stará škola z pálených cihel v Pablsleithenu, triangulační kámen Královského saského
měření v Bergenu...
Dnes je Eichigt živou vesnicí několika generací, která vědomě zachovává to staré –
a vůči modernímu je otevřená a tolerantní. Chloubou obce je jedno z nejmodernějších
center pro děti a mládež široko daleko. Patří k němu i pestrobarevná celodenní školka
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s družinou, základní škola s kreativní nabídkou celodenních programů a vlastní školní jídelnou, několik udržovaných hřišt u klubu sportovců, nápadité „hřiště v historickém okolí“, opravená moderní sportovní hala a do původní podoby zrekonstruovaný měštanský dům.
Po pádu železné opony neleží Eichigt jen na česko-bavorsko-saském- trojmezí, ale i v srdci Evropy.
Eichigskou příhraniční oblast lze poznávat i pěšky
Začátek sklizně brambor
Beginn der Kartoffelernte

z horského hřebene, z fojtské panoramatické turistické stezky (Vogtland-Panoramaweg) a z německo-české Stezky po skalách (Tour der Steine),
která vznikla u Eichigtu a Hranic za podpory EU
v rámci projektu v programu Ziel 3.
Eichigt und seine Ortsteile Süßebach, Ebersbach, Hundsgrün, Bergen, Ebmath, Tiefenbrunn,
Pabstleithen, Birkigt und Kugelreuth hat etwa

Základní škola | Grundschule Eichigt

1400 Einwohner. Auf einer Fläche von über 3000
Hektar dehnt sich die landschaftlich reizvoll gelegene Kommune vom Tal der Weißen Elster bis
ans böhmisch-bayerisch-sächsische Dreiländereck auf einer Länge von gut zwölf Kilometern
aus. Höchste Erhebung ist mit 638 Metern Höhe
der Bubenstock an der alten Straße von Oelsnitz
nach Asch.

Körnerova lípa | Körner-Linde

Die 1378 als Eychich erstmals urkundliche erwähnte Siedlung ist uralt; Spuren der Vergangenheit verlieren sich im Dunkel des frühen Mittelalters. Historische Grenzen der drei Bistümer
Bamberg, Regensburg und Naumburg liegen am
Lochbach in Unterichigt. Das malerisch gelegene
Kirchlein St.Katharina hat mit seiner bäuerlich-barocken Kassettendecke im Chor des Gotteshauses
einen bedeutenden kulturgeschichtlichen Schatz.

Slavnost | Fest Kaiserhammer
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Neben dem Pfarranwesen breitet der dickste

Baum des Vogtlands, die Körner-Linde, seine Äste aus. Hier erinnert ein Denkmal an
den Aufenthalt des deutschen Nationaldichters und Freiheitskämpfers Theodor Körner
und seiner Lützower Jäger im Jahre 1813 in Eichigt. Auch die Ortsteile sind reich an Geschichte und Geschichten. Der Weiße Stein bei Tiefenbrunn, die alte Backsteinschule in
Pabstleithen, der königlich-sächsische Vermessungsstein in Bergen, . . .
Heute ist Eichigt ein lebendiges Dorf der Generationen, das Altes bewusst bewahrt
- und sich der Moderne gegenüber offen und tolerant zeigt. Stolz der Kommune ist eines der schönsten Kinder- und Jugendzentren weit und breit. Dazu gehören die farbenfrohe Kindertagesstätte mit Hort, eine Grundschule mit kreativen Ganztagsangeboten und eigener Schulküche, mehrere gepflegte Sportplätze am Sportlerheim, ein
fantasievoller ,,Spielplatz in historischer Umgebung’’, die sanierte moderne Sporthalle
und das originalgetreu sanierte Bürgerhaus.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs liegt Eichigt nicht nur im Dreiländereck Böhmen-Bayern-Sachsen, sondern auch im Herzen von Europa. Erkundet werden kann das
Eichigter Grenzland auch per pedes auf dem Kammweg, dem Vogtländischen Panorama-Wanderweg und auf der deutsch-tschechischen Tour der Steine, die von Eichigt
und Hranice (Roßbach) im Rahmen eines von de EU geförderten Ziel-3-Projekts entstanden ist.

Hazlov
Obec Hazlov leží cca na polovině cesty mezi městem Chebem a Aší, nachází se v okrese Cheb a náleží pod Karlovarský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Aš, vzdálené 10 km severozápadně od Hazlova. Průměrná nadmořská výška obce je
550 metrů nad mořem. Člení se do šesti částí, které jsou: Hazlov, Lipná, Polná, Výhledy,
Skalka a Táborská. Obec má podle posledního sčítání 1634 obyvatel.
V obci je mateřská a základní škola. Ordinaci v obci mají praktický, dětský a zubní lékař. Pro sportovní vyžití slouží moderní „dvoudráhová“ kuželna, fotbalové hřiště
a od r. 2002 také 18-ti jamkové golfové hřiště. V areálu školy je dětské hřiště. Ke sportu
dále občané, a hlavně děti ze školních zařízení, využívají místní tělocvičnu. Občanům
je k dispozici veřejná knihovna s internetem, několik obchodů a restaurací. Na okraji
obce, ve směru na Aš, se nachází čerpací stanice s autoservisem. V obci je římskokatolický kostel s pravidelnými bohoslužbami a funkční hřbitov. Stále zde funguje dobrovolný hasičský sbor, který byl založen již v roce 1865.
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Golfové hřiště | Golfplatz
◀ Goethovy skalky | Goethefelsen

Dopravní obslužnost je zajištěna pravidelnou autobusovou dopravou a vlakovou dopravou. Obec má také veřejnou kanalizaci a vodovod a je plynofikovaná.
Poněkud horší situace je z hlediska nabídky pracovních příležitostí. Mnoho obyvatel
obce bylo dříve zaměstnáno v textilním průmyslu, který postupně zanikl. Dnes pracovní příležitosti nabízí firma Abydos, zabývající se výrobou pro automobilový průmysl,
MKS s výrobou pogumovaných textilií a FS Holzbau, který se zabývá výrobou a montáží dřevěných domků. Přesto však značná část obyvatel musí za prací z obce vyjíždět.
K významným památkám obce patří bezesporu římskokatolický kostel Povýšení sv.
Kříže, postavený v letech 1687 - 88, který je součástí areálu bývalého hradu ze 13. stol.
Další zajímavou stavbou je hřbitovní kostelík sv. Jiří z r. 1666. U cesty k vrchu Kalvárie,
s pomníkem obětem 1. sv. války z r. 1923 postaveného dle návrhu J.A.Mayerla z Chebu,
stojí výklenková kaple z r. 1750. A kousek odtud u cesty na Seeberg jsou tři kamenné
kříže. Dalším zajímavým objektem je bývalý evangelický kostelík z r.1907 v ulici k nádraží, který využívá občanské sdružení k pořádání veřejných kulturních akcí.
Z hlediska přírodních památek patří k nejzajímavějším jistě Goethovy skalky, kde jsou
na 2,5 ha lesní plochy velmi zajímavé skalní útvary křemenného valu. Lokalita, která se
nachází kousek od silnice na Aš nad obcí Skalka, byla za přírodní památku vyhlášena již
v r.1972. V přírodním parku Halštrov nad obcí Výhledy se pak nachází prameník potoka Bílý Halštrov, který jako jediný z oblasti Hazlova není součástí povodí řeky Ohře. Přírodní památkou je také naleziště egeránu v lokalitě „U cihelny“, díky kterému o Hazlovu
psal i J.W.Goethe. V katastru obce Polná se nachází přírodní rezervace „Ztracený rybník“, která je zajímavá porostem borovice blatky.
Z hlediska turistického ruchu tedy může obec nabídnout řadu zajímavostí ať již z ob-
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lasti kulturních památek, tak i z oblasti památek přírodních. Poměrně slušná veřejná dopravní obslužnost a síť cyklostezek umožňují dobrou
dosažitelnost zmíněných lokalit a restaurační
zařízení v obcích Hazlov, Výhledy, Skalka, Lipná
i v golfovém areálu umožní znaveným turistům
načerpat nové síly.
Die Gemeinde Hazlov liegt ca. auf dem halben
Weg von Cheb (Eger) nach Aš (Asch), sie befindet
sich im Landkreis Cheb und ist dem Bezirk Karlsbad zugeordnet. Die 10 km nordwestlich von
Hazlov liegende Stadt Aš ist die für Hazlov zu-

Pramen Halštrova | Elsterquelle

ständige Gemeinde mit erweitertem Wirkungsbereich. Die durchschnittliche Meereshöhe der
Gemeinde beläuft sich auf 550 Meter über dem
Meer. Die Gemeinde besteht aus sechs Ortsteilen, und zwar: Hazlov (Haslau), Lipná (Lindau),
Polná (Hirschfeld), Výhledy (Steingrün), Skalka
(Rommersreuth) und Táborská (Seichenreuth).
In der Gemeinde leben der letzten Volkszählung
nach 1634 Einwohner.
Die Gemeinde hat einen Kindergarten und
eine Grundschule. Ein Arzt für Allgemeinmedizin, ein Kinderarzt und ein Zahnarzt haben hier
ihre Praxis. Dem Sportleben dient eine moderne
„zweibahnige“ Kegelbahn, ein Fußballplatz und
seit 2002 auch ein 18-Loch Golfplatz. Auf dem
Schulgelände steht auch ein Kinderspielplatz

Interiér kostela Povýšení sv. Kříže
Interieur der Kirche der Erhöhung des
hl. Kreuzes

zur Verfügung. Die Bürger, insbesondere Kinder von den Schuleinrichtungen, nutzen
auch die hiesige Turnhalle. Den Bürgern dient auch eine öffentliche Bibliothek mit Internetanschluss, mehrere Geschäfte und Restaurants. In Richtung Aš befindet sich am
Rande der Ortschaft eine Tankstelle mit einer Autowerkstatt. Im Ort stehen eine römisch-katholische Kirche mit regelmäßig abgehaltenen Gottesdiensten und ein funktionsfähiger Friedhof. Die bereits 1865 gegründete Freiwillige Feuerwehr funktioniert
auch noch.
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Verkehrsverbindungen gewährt der regelmäßige Bus- und Bahnverkehr. Die Gemeinde verfügt auch über eine öffentliche Kanalisation und Wasserversorgung sowie
Gasleitung.
Einigermaßen schwieriger ist die Lage im Hinblick auf Arbeitsgelegenheiten. Viele
Bürger waren früher in der Textilindustrie beschäftigt, die nach und nach niedergegangen ist. Arbeitsstellen bietet heutzutage die Firma Abydos, deren Produktion auf
die Automobilindustrie ausgerichtet ist, die Firma MKS befasst sich mit der Beschichtung von Textilien und FS Holzbau mit der Holzbauherstellung und -montage. Trotzdem müssen jedoch die meisten Bürger nach außerhalb zur Arbeit pendeln.
Die in den Jahren 1687-88 erbaute römisch-katholische Kirche der Erhöhung des hl.
Kreuzes, die Bestandteil der ehemaligen Burganlage aus dem 13. Jahrhundert ist, gehört zweifellos zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Gemeinde. Die Friedhofskapelle des hl. Georg aus dem Jahre 1666 ist ein weiteres interessantes Bauwerk. Am
Weg zum Kalvarienberg mit dem nach Plänen von J. A. Mayerl aus Eger erbauten Denkmal der Kriegsopfer des 1. Weltkrieges aus dem Jahre 1923 steht eine Nischenkapelle
aus dem Jahre 1750. Und unweit von hier, am Weg nach Seeberg, stehen drei steinerne Kreuze. Die ehemalige evangelische Kirche aus dem Jahre 1907 in der zum Bahnhof führenden Straße ist ein weiteres interessantes Objekt, das vom Bürgerverein für
öffentliche Kulturveranstaltungen genutzt wird.
Aus der Sicht der Natursehenswürdigkeiten zählt der Goethefelsen mit sehenswerten Felsformationen seines Quarzwalls auf 2,5 ha Waldfläche sicherlich zu den
interessantesten. Der Standort unweit der Straße nach Aš oberhalb der Gemeinde
Skalka wurde 1972 als Naturdenkmal ausgerufen. Im Naturpark Halštrov (Elster)
oberhalb der Gemeinde Výhledy liegt die Quelle der Weißen Elster, des einzigen nicht
zum Einzugsgebiet der Ohře/Eger gehörenden Baches des Gebietes Hazlov. Auch der
Egeran-Fundort „U cihelny“, dank dem auch J. W. Goethe über Hazlov schrieb, ist ein
Naturdenkmal. In der Gemarkung des Ortsteils Polná erstreckt sich das dank seinem
Hakenkieferbewuchs berühmte Naturreservat „Ztracený rybník“.
Was den Tourismus angeht, hat die Gemeinde also viele Sehenswürdigkeiten zu bieten, wohl im Bereich der Kultur- als auch Naturdenkmäler. Die ziemlich zufriedenstellende Verkehrslage und das Radwegenetz sorgen für eine gute Erreichbarkeit der genannten Standorte sowie gastronomischer Einrichtungen in den Gemeinden Hazlov,
Výhledy, Skalka, Lipná, auch auf dem Golfplatzgelände wird Wanderern das „Tanken
neuer Kräfte“ ermöglicht.
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Hranice
Město Hranice se rozkládá v nejzápadnějším výběžku ČR asi 10 km od Aše. Leží v těsném sousedství s Německem na spojnici tří „států“ – Čech, Bavorska a Saska. Pod Hranice spadají osady ležící nedaleko města – Pastviny, Studánka, Trojmezí.
Vznik města je datován do 14. století – někdy je uváděn rok 1306, jindy 1318. Podle
některých pramenů pochází první písemná zmínka o obci až z roku 1413. Jedná se
o kupní smlouvu Konráda z Neiberku, který prodal vše, co patří k obci Heinrichu Zedtwitzovi. Tímto prodejem šlechtický rod Zedtwitzů plných 400 let rozhodoval o osudu Hranic. Původní název Rossbach (Koňský potok) vznikl podle potoka protékajícího
obcí.
V 19. století město reprezentuje vyspělý textilní průmysl. Místní textilní výroba sklízí
ohlas po celém světě.
18. dubna 1945 město osvobodila, jako 1. obec v Československé republice, americká armáda.
Malebná přírodní zákoutí nabízejí širokou škálu aktivní i pasivní rekreace. Místní krajina odhaluje krásnou a čistou přírodu s množstvím přírodních a historických unikátů,
které lze obdivovat z upravených turistických
a cykloturistických tras nebo pomocí naučné
stezky „Na cestě k trojstátí“.
Blízko města se rozkládá „Národní přírodní
památka Lužní potok – Bystřina“, která ukrývá
vzácné druhy rostlin a živočichů. Nejvýznamnější z nich jsou mlž perlorodka říční, motýl
hnědásek chrastavcový nebo květiny prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, prha arnika atd.
Z památek lze jmenovat barokní evangelický kostel, kostel katolický ve slohu novorománském, památníky věnované padlým
vojákům, staré tkalcovské domy, hraniční kámen s označením 1/1 nebo smírčí kříž
na Trojstátí.
Římskokatolický kostel
Die römisch-katholische Kirche
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Die ca. 10 km von Aš (Asch) entfernte Stadt Hranice (Roßbach) erstreckt sich im westlichsten Zipfel
der Tschechischen Republik. Sie
liegt am Verbindungspunkt dreier „Länder“ – Tschechiens, Bayerns und Sachsens, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Deutschland.
Die Stadt Hranice verwaltet auch
Trojstátí | Dreiländereck

die umliegenden Ortschaften –
Pastviny (Friedersreuth), Studánka
(Thonbrunn), Trojmezí (Gottmansgrün).
Die Stadtgründung wird auf das
14. Jahrhundert datiert

– mal

wird das Jahr 1306, mal 1319 angegeben. Laut einigen Quellen
stammt die erste schriftliche Erwähnung von der Gemeinde aus
dem Jahre 1413. Es handelt sich

Evangelický kostel / Evangelische Kirche

um einen Kaufvertrag Konrads
von Neiberg, der alles, was zur Gemeinde gehörte an Heinrich Zedtwitz verkaufte. Dank diesem Verkauf bestimmten die Zedtwitzer
das Schicksal von Hranice ganze
400 Jahre lang. Der ursprüngliche
Name Roßbach wurde von dem
durch die Gemeinde fließenden

Hrázděný dům | Fachwerkhaus

Bach abgeleitet.
Im 19. Jahrhundert repräsentiert die Stadt ihre hoch entwickelte Textilindustrie. Die
hiesige Textilproduktion ist weltbekannt.
Am 18. April 1945 wird die Stadt, als erste Gemeinde in der Tschechoslowakischen Republik, von der amerikanischen Armee befreit.
Malerische Naturecken bieten eine breite Skala für aktive sowie passive Erholung. Die
hiesige Landschaft enthüllt die wunderschöne und reine Natur mit vielen natürlichen
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und historischen Unikaten, die auf gepflegten Wander- und Radwanderwegen oder
auf dem Lehrpfad „Unterwegs zum Dreiländereck“ bewundert werden können.
Nahe der Gemeinde erstreckt sich „das nationale Naturdenkmal Lužní potok (Zinnbach) und Bystřina (Wolfsbach)“, das seltene Arten von Pflanzen und Lebewesen verbirgt. Die wichtigsten davon sind die Flussperlmuschel, der Goldene Scheckenfalter
oder das Breitblättrige Knabenkraut, der Rundblättrige Sonnentau, die Arnikablume
usw.
Was Denkmäler betrifft, erwähnungswert sind die barocke evangelische Kirche, die
katholische Kirche im Stil der Neuromanik, Denkmäler der gefallenen Soldaten, alte
Weberhäuser, der Grenzstein mit der Kennzeichnung 1/1 oder das Sühnekreuz im Dreiländereck.

Krásná

Obec Krásná leží severozápadně od Aše, 643 metrů nad mořem. V Krásné žije na rozloze 2184 ha asi 510 obyvatel. Obec zástavbou navazuje na zástavbu západní části města Aše, a tvoří tak spolu jeden celek i přes to, že je Krásná samostatnou obcí. V současné době se v Krásné staví množství nových rodinných domů, a tak počet obyvatel začal
znovu stoupat. V posledních letech byla rekonstruována budova bývalých vojenských
kasáren, která byla přestavěna na bytový dům. V Krásné se nachází slévárna Heunisch
a.s., která se zabývá výrobou kovových odlitků. Tato firma navázala na tradice společnosti Metalis Nejdek, která komplex vystavěla v roce 1960. Heunisch a. s. dnes zaměstnává velký počet krásenských a ašských lidí. Přes Krásnou prochází silnice z Aše do Štítar a Kamenné, vede tudy i železnice Cheb-Hranice v Čechách.

Historie
1331 první písemná zmínka o obci, kdy patřila Krásná k majetku Neubergů
Kolem roku 1400 Zedtwitzové odkupují Krásnou a jiná území na Ašsku, tyto majetky
vlastní po více jak 500 až do roku 1945
1898 otevřen pivovar Krásná, jehož zajímavá budova byla po válce až do nedávné
doby nevyužívaná a v troskách. V současné době je objekt ve vlastnictví
soukromého majitele
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Po roce 1945 vysídlení německého obyvatelstva z Československa způsobilo
téměř vylidnění Krásné. Některé okolní vesnice, jako třeba Újezd, zůstali zcela bez
života. V rámci zřizování hraničního pásma byla většina těchto vesnic vybydlena
a domy strženy a srovnány se zemí
1910 v Krásné se uvádí nejvyšší počet obyvatel, a to 2 350

Zajímavosti
Nejzápadnější bod ČR: leží necelých 6 km severozápadně od Krásné na území obce, na zeměpisných souřadnicích 50°15‘07‘ s. š., 12°05‘29‘ v. d. Bod je vytýčen a je pro pěší turisty
dobře přístupný .
Zámek: menší jednopatrový zámeček se zahradami, u kterého měla údajně stát i tvrz Zedtwitzové se sem stěhují v roce 1642. Okolo roku 1828 však zámek vyhořel, a kvůli nedostatku peněz nebyl Zedtwitzi nikdy plně rekonstruován. Zámek poté putoval od jednoho
majitele k dalšímu, a po druhé světové válce zůstal opuštěný a chátral. V 50. letech
20. století byl poté pro špatný stav stržen.
Zámeček Větrov: nechal ho postavit ašský textilní podnikatel Jäger. Po skončení druhé
světové války zde byl státem zřízen dětský domov, a podle námětu knihy Markéty Zinnerové zde byl natočen film "Indiáni z Větrova". Dnes zámeček slouží jako čtyřhvězdičkový
hotel a restaurace
Nejstarší stavba v obci: dům č. p. 89. Jedná se o hrázděnou stavbu z roku 1793.
Krásnou protínají cyklistické trasy 2058 a 2059 a červeně značená turistická cesta, které
procházejí malebnou krajinou a neposkvrněnou přírodou.
Hraniční přechody: z katastru Krásné se dá dostat ze dvou míst také na německé turistické stezky, a to na turistickém přechodu Krásná-Neuhausen nebo přes tzv. Most Evropy
v místě bývalé obce Újezd, který směřuje v první řadě do měst Rehau, Schönwald a Selb.
I tento přechod je pouze turistický
Turistika: V zimním období jsou tyto trasy využívány jako běžecké tratě, jež jsou strojově
upravovány. Krásná nabízí atraktivní tvář přírody a v zimě dobré sněhové podmínky, což
je ideální pro rozvoj turistiky, cykloturistiky a běhu na lyžích

Nejstarší dům | Das Älteste Haus
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Bytový dům | Wohnhaus

Die Gemeinde Krásná (Schönbach) liegt im Nordwesten der Stadt Asch in der Meereshöhe von 643 m. In Schönbach leben in zwei Ortsteilen auf 2184 Hektar etwa 510
Einwohner. Obwohl Schönbach mit dem Einbau an die Stadt Asch angrenzt, ist Schönbach eine selbständige Gemeinde. In der Gegenwart werden in Schönbach viele Familienhäuser gebaut und die Anzahl der Einwohner steigt wieder. In den letzten Jahren
wurde das Gebäude der Kaserne rekonstruiert, wo neue Wohnungen entstanden sind.
In Gemeinde befindet sich Slévárna Heunisch, a.s., (Heunisch-Guss Aluminiumgießerei), die ca. 330 Menschen aus Schönbach und Umgebung beschäftigt. Durch das Dorf
führen die Straβe aus Asch nach Schildern und Steinpöhl und die Eisenbahn von Eger
nach Rossbach.

Sehenswertes
Der westlichste Punkt der Tschechischen Republik: befindet sich ungefähr 6 km nordwestlich von Schönbach im Katastergebiet Mähring. Er hat die geographischen Koordinaten 50°15‘07‘ nördliche Breite., 12°05‘29‘ östliche Länge. Der im äuβersten Westen liegende Punkt ist markiert und für Wanderer gut erreichbar
Das Schloss: kleines einstöckiges Barockschloss mit Gärten, an dem auch eine Festung
stehen sollte. Zedtwitzer zogen sich ins Schloss im 1642 ein. Um das Jahr 1828 ist das
Schloss niedergebrannt und wegen Geldmangels der Zedtwitzer wurde es nie ganz rekonstruiert. Die Besitzer des Schlosses wechselten sich und nach dem 2. Weltkrieg blieb
es verlassen und verfiel. Um 1950 wurde das Gebäude beseitigt
Schloss Větrov: es lieβ das Ascher Textilunternehmer Jäger erbauen. Nach Ende des
2. Weltkrieges wurde hier von dem Staat ein Kinderheim errichtet, über welches nach der
literarischen Vorlage von Markéta Zinnerová ein Spielfilm “Die Indianer aus Větrov“ gedreht wurde. Heute dient das Schloss als Vier-Sterne-Hotel und Restaurant
Der älteste Bau in der Gemeinde: das Haus Nr. 89. Es geht um einen Fachwerkbau aus
dem Jahr 1793.
Die Radfahrer können im Ort die Radwege Nr.2058 und 2059 ausnützen, man findet hier
auch rot markierten touristischen Weg. Sie führen durch eine malerische Landschaft und
unberührte Natur.
Grenzübergänge: es ist möglich von Schönbach auch deutsche touristische Wege zu erreichen, und zwar mittels Grenzübergang Schönbach – Neuhausen oder über sgn. Europabrücke im Ort Mähring, die eineVerbindung mit Rehau, Schönwald und Selb anbietet.
Auch dieser Übergang ist nur für Fuβgänger geeignet
Touristik: In den Wintermonaten werden die Strecken als Loipen ausgenutzt, die maschinell instand gehalten werden. Schönbach bietet ein attraktives Antlitz der Natur und im
Winter gute Schneebedingungen, was für die Entwicklung des Wandersports, Radfahrens und Skilanglaufs ideal ist.
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Cyklostezka č. 2058 | Radweg Nr. 2058

Most Evropy v Újezdu | Europabrücke in Mähring

Geschichte
1331

die erste schriftliche Erwähnung über Schönbach, die Gemeinde gehörte den
Neubergern

Um das Jahr 1400 Schönbach und andere Gebiete im Ascherland wurden von den
Zedtwitzern gekauft, die dieses Vermögen über 500 Jahre bis Jahr 1945
besaβen
1898

in der Gemeinde wurde Brauerei Schönbach eröffnet, deren Gebäude seit der
Nachriegszeit bis Gegenwart nicht ausgenutzt wurde. Heute ist das Gebäude
Besitz eines privaten Inhabers

Nach dem Jahre 1945 - Die Aussiedlung der deutschen Einwohner aus der
Tschechoslowakei verursachte, dass die Gemeinde Schönbach fast entvölkert
war. Einige Dörfer in der Umgebung, wie z.B. Mähring, blieben ohne Leben.
Im Rahmen Errichtung des Grenzgebietes waren die meisten Gemeinden
etnvölkert und die Häuser abgerissen
1910

in Schönbach spricht man von der höchsten Zahl der Einwohner, und zwar von
2350 Menschen

Oelsnitz | Vogtland
Oelsnitz/Vogtl. (Olešnice/Fojtsko) je se svými cca 11.500 obyvateli středně velkým
městečkem ležícím na jihozápadě Svobodného státu Sasko, v srdci Fojtska. Zaujímá
rovněž centrální pozici na pomezí čtyř států Durynska – Bavorska – Česka - Saska. Olešnicí protéká řeka Bílý Halštrov, která pramení v Čechách a teče z horního Fojtska směrem k Saale. Nadmořská výška obce kolísá mezi 390 a 540 metry. Na severozápadním
okraji města stojí zámek Voigtsberg – klenot Olešnice. Historický komplex tvoří oslňující budova, která po rekonstrukci září ve svém původním lesku.
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První zmínka o Olešnici je z roku 1200 a od roku 1357 vlastní Olešnice městská práva.
Velký kostel sv. Jakuba uprostřed obce je poprvé zmiňován roku 1225, svou dnešní podobu však získal mnohem později.
Hospodářský vývoj se ubíral od tradičních řemesel (koželužství), přes hornictví až
k lovu perlorodek v řece Bílý Halštrov a jejích přítocích. Poté, co se město díky železnici
dočkalo spojení s okolím, roku 1874 byla zprovozněna trať Plavno – Olešnice - Cheb, se
po roce 1880 razantně rozvinula výroba koberců, v důsledku čehož byla založena firma
Koch & teKock. Ještě dnes se tu vyrábí podlahové krytiny na nejvyšší technické úrovni.
V letech 1990/91, po otevření jedné z největších průmyslových zón Saska, se v Olešnici
usídlila řada průmyslových podniků z dobře namixovaných odvětví, čím nabral hospodářský vývoj ve městě pozitivní směr.
I obraz města byl cílevědomě zkrášlován. Základním předpokladem byla výstavba
obchvatu města, díky kterému došlo k odklonění těžké nákladní dopravy z hlavní ulice
v centru města na jeho periférii.
Díky tomu mohlo být opraveno náměstí a vybudována nová kašna. Na ní umístěné
sousoší vypráví pověst o tom, jak přišla Olešnice ke své přezdívce „Sperken“ (fojtská
verze vrabce).

Náměstí | Markplatz
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Za návštěvu zde stojí především:
Muzeum koberců Olešnice
Sbírka minerálů v klenutém sklepení
Knížecí sál, s obrazem arcivévodkyně Kateřiny Rakouské (Tizian)
Kaple sv. Jiří, mimo jiné se sochou svatého Jiří
Rytířský sál (trámový strop vytvořený původní technikou třískoslámové vložky nasycené
hlínou), atd.
Sport a fitness: vyhřívané koupaliště „Elstergarten”, přehrada Pirk, olešnický městský les Röhrholz.
Projekt: „Kulturní výměna partnerských měst Olešnice/Aš“
podpořen v r. 2010 Euregiem Egrensis
Cíl: Zintenzivnění vztahů mezi partnerskými městy zvyšováním počtu společných akcí a sbližování obyvatel příhraničních oblastí (Zpívaní tří zemí v olešnickém kostele sv. Kateřiny, Olešnice swinguje a 15 let městské kapely, Lidové slavnosti na olešnickém náměstí, Letní slavnosti pod rozhlednou
v Aši)
Oelsnitz/Vogtl. mit seinen ca. 11.500 Einwohnern ist eine
mittlere Kleinstadt im Südwesten des Freistaates Sachsen
und liegt im Herzen des Vogtlandes. Zentral ist auch die PoKostel sv. Jakuba | Jakobikirche

sition im Vierländereck Thüringen-Bayern-Tschechien-Sachsen. Durch Oelsnitz fließt die Weiße Elster, die in Tschechien

entspringt und vom oberen Vogtland kommend hin zur Saale fließt. Die Höhenlagen
des Ortes schwanken zwischen 390m und 540 m ü.d.M. Am nordwestlichen Rand der
Stadt liegt Schloß Voigtsberg - Schmuckstück für die Stadt Oelsnitz/Vogtl. Das historische Ensemble ist ein beeindruckendes Gebäude und strahlt seit seiner Sanierung in
altem Glanz.
Die Stadt Oelsnitz/Vogtl. wurde erstmals 1200 urkundlich erwähnt und seit 1357 besitzt Oelsnitz das Stadtrecht. Die große Jakobikirche in der Ortsmitte wurde 1225 erstmalig erwähnt, hat jedoch seine heutige Form deutlich später erhalten.
Die wirtschaftliche Entwicklung verlief über das traditionelle Handwerk (Gerberei)
und Bergbau hin zur Perlenfischerei in der Weißen Elster und deren Zuflüssen. Nach
der Erschließung durch die Bahn, 1874 wurde die Strecke Plauen-Oelsnitz-Eger in Betrieb genommen, entwickelte sich ab 1880 rasant die Teppichindustrie. In der Folge
wurde die Fa. Koch & teKock der größte Teppichproduzent Deutschlands. Noch heu-
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Halštrovská zahrada - koupaliště
Elstergarten-Freibad

Zámek | Schloss Voigtsberg

te werden hier textile Fußbodenbeläge auf höchstem technischem Niveau produziert.
1990/91, mit der Erschließung eines der größten Industriegebiete in Sachsen wurden
in Oelsnitz/Vogtl. eine Reihe von Gewerbebetrieben mit einem guten Branchenmix
angesiedelt, wodurch die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt einen positiven Verlauf nahm.
Auch das Stadtbild wurde zielstrebig verschönert. Grundvoraussetzung war der Bau
der Ortskernumgehung, durch die der Schwerlastverkehr der Bundesstraße aus dem
Inneren des Ortes an die Peripherie verlegt wurde.
In Folge konnte der Marktplatz saniert und ein neuer Brunnen errichtet werden. Die
Figurengruppe darauf erzählt die Sage, wie die Oelsnitzer zu dem Spitznamen „Sperken „ (vogtländische Form von Sperling) kamen.
Sport und Fitness: temperierte Freibad „Elstergarten“,Talsperre Pirk, das Röhrholz
(Oelsnitzer Stadtwald).
Projekt: „Kulturaustausch zwischen den Partnerstädten Oelsnitz/ Asch“ gefördert im
Jahre 2010 von der Euregio Egrensis;
Ziel: Intensivierung der Städtepartnerschaft durch die Erhöhung der Anzahl gemeinsamer Veranstaltungen und Zueinanderführen der Bürger im grenznahen Raum
(3-Länder-Singen in der Oelsnitzer Katharinenkirche, Oelsnitz swingt und 15 Jahre
Stadtkapelle, Bürgerfest auf dem Marktplatz in Oelsnitz, Sommerfest unter dem Aussichtsturm in Asch)

Ein Besuch lohnt dort u.a. im:
Teppichmuseum Oelsnitz
Mineraliengewölbe
Fürstensaal, mit Bildnis der Erzherzogin Katharina von Oesterreich (Tizian)
Georgskapelle u.a. mit Skulptur des Heiligen Georg
Rittersaal ( Balkendecke in originalgetreuer Lehmwickeltechnik), usw.
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Plesná
Město Plesná je nepravidelně rozloženo v pahorkatém terénu mezi úpatím Halštrovského pohoří a jihozápadními vrcholky Krušných hor, u západní hranice České republiky. Město se rozprostírá v malebném údolí po obou stranách stejnojmenné říčky.
První dochovaná zmínka o Plesné je již z roku 1185, kde papež Lucius III stvrzuje Plesnou jako majetek kláštera Waldsassen. Stala se korunním lénem, které nejdříve patřilo
držitelům Vildštejna, dnešní Skalné. V roce 1429 byla Plesná vypálena i s kostelem. V 15.
století Plesná patřila Šlikům, od nichž ji v roce 1545 koupili Viršperkové. Ti ji rozdělili
jako léno na tři díly a připojili ji k Vildštejnu a Starému Rybníku, s nimiž měla společné
osudy do konce feudalismu. Od 18. století se Plesná začala postupně měnit ve významné textilní středisko. V roce 1821 byla v Plesné založena evangelická škola a roku 1847
byl položen základní kámen evangelického kostela. Tento kostel byl prvním evangelickým kostelem v chebském okrese.
Plesná byla „propojena se světem“ v roce 1865 a to dokončením saské koňské dráhy
Cheb – Vojtanov – Plesná – Bad Brambach. Postupně zde vzniklo šest velkých továren
na stávkové zboží. Plesné bylo uděleno právo hrdelní a právo vyššího soudnictví, měla
i vlastní šibeniční vrch. Obec měla cca 160 domů a téměř 1 500 obyvatel, což se v podstatě nezměnilo až do roku 1900, kdy byla Plesná císařským rozhodnutím povýšena
na město a v roce 1902 dostala také městský znak – erb.

Panoramatický východní výhled | Panoramablik - Ost
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Po první světové válce vznikly další továrny
a provozovny, takže roku 1930 zde bylo 390
domů a téměř 2 900 obyvatel.
Město bylo poškozeno při bojích na konci
druhé světové války a k další likvidaci budov
a továren dochází v letech po poválečném odsunu Němců.
V současné době žije ve městě na 5 katastrech
( Plesná, Šneky, Vackov, Smrčina a Lomnička)
o rozloze 1 926 ha skoro 2 100 obyvatel. Jsou
zde dvě základní školy, mateřská škola, kino,
knihovna z informačním centrem. Hromadná

Dětské hřiště | Spielplatz

doprava do sousedního německého lázeňského města Bad Brambach, Františkových Lázní
a Chebu je zabezpečována moderními vlaky.
Katastry města křižuje Krušnohorská cyklotrasa číslo 36 s možností odpočinku u minerálního pramene před Smrčinou.
Mezi historické památky patří nejstarší evangelický kostel a katolické kostely v Plesné
a v Lomničce, kaple ve Šnekách a smírčí kříže.
Více též na www.mestoplesna.cz

Nejstarší evangelický kostel v chebském okrese
Die älteste evangel. Kirche im Bezirk Eger
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Die Stadt Plesná (Fleißen) liegt unregelmässig verteilt in der hügelligen Landschaft
zwischen dem Elstergebirge (Halštrovské pohoří) und den südwestlichen Erzgebirgsgipfeln (Krušné hory), an der Westgrenze der Tschechischen Republik. Die Stadt erstreckt sich in einem malerischen Tal entlang der beiden Ufer des gleichnamigen Flüsschens.
Erstmalig urkundlich erwähnt wird Plesná bereits im Jahre 1185, als Papst Lucius III
Plesná als Besitz des Waldsassener Klosters bestätigt. Sie wird zum königlichen Lehen gemacht, das zuerst den Besitzern von Wildstein, heute Skalná, gehört. Im Jahre 1429 wird Plesná samt Kirche niedergebrannt. Im 15. Jahrhundert kommt Plesná
an die Schlicks, denen sie im Jahre 1545 die Wirspergs abkaufen. Diese teilen sie in
drei Lehenteile und schließen sie Skalná (Wildstein) und Starý Rybník (Altenteich) an,
mit denen sie dann bis zum Ende des Feudalismus ihr Schicksal teilt. Ab dem 18. Jahrhundert beginnt sich Plesná allmählich in ein bedeutsames Textilindustrie-Zentrum zu
entwickeln. 1821 wird hier eine evangelische Schule gegründet und 1847 der Grundstein der evangelischen Kirche gelegt. Diese Kirche ist die erste evangelische Kirche im
Landkreis Eger.
Der Welt zugänglich gemacht wird die Stadt im Jahre 1865 nach der Inbetriebnahme
der sächsischen Pferdebahn Cheb – Vojtanov - Plesná – Bad Brambach. Nach und nach
entstehen sechs große Wirkwarenfabriken. Plesná bekommt das peinliche Recht sowie
das Recht der höheren Gerichtsbarkeit verliehen, besitzt auch einen eigenen Galgen-

Historická pohlednice | Historische Karte
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hügel. Die Gemeinde zählt ca. 160 Häuser und fast 1 500 Einwohner, was sich im Grunde genommen bis 1900, als Plesná durch einen kaiserlichen Entscheid zur Stadt erhoben wird, nicht verändert, im Jahre 1902 bekommt sie auch ihr eigenes Stadtwappen.
Nach dem Ersten Weltkrieg entstehen weitere Fabriken und Betriebe und im Jahre
1930 zählt sie 390 Häuser und fast 2900 Einwohner.
Schäden erleidet die Stadt während der Kämpfe am Ende des Zweiten Weltkrieges,
weitere Gebäude und Fabriken werden dann nach der nachkrieglichen Aussiedlung
der Deutschen abgetragen.
Derzeit leben in der Stadt in 5 Gemarkungen (Plesná (Fleißen), Šneky (Schnecken),
Vackov (Watzkenreuth), Smrčina (Ermesgrün) und Lomnička (Steingrub) auf einer Fläche von 1 926 ha fast 2 100 Bürger. Es gibt hier zwei Grundschulen, einen Kindergarten,
ein Kino, eine Bibliothek mit einem Touristischen Informationsbüro. Die Verbindung zu
den benachbarten Städten Bad Brambach, Františkovy Lázně (Franzensbad) und Cheb
(Cheb) wird mittels einer modernen Bahn gewährleistet.
Die Stadtgemarkungen durchkreuzt der Erzgebirgische Radwanderweg Nummer 36,
der eine Erfrischung an der Mineralquelle vor der Ortschaft Smrčina (Ermesgrün) bietet.
Zu historischen Sehenswürdigkeiten gehören die älteste evangelische Kirche und die
katholische Kirche in Plesná und Lomnička (Steingrub), die Kapelle in Šneky (Schnecken) sowie die Sühnekreuze.
Mehr unter: www.mestoplesna.cz

Podhradí

Obec Podhradí je součástí Karlovarského kraje.
Je položena v Ašském výběžku v údolí Ašského potoka, v nadmořské výšce 562 m.
Směrem od Aše klesáte do nádherného údolí, kde se Vám otvírá příroda v plné své kráse.
První písemná zmínka o obci a hradu v obci, je z roku 1288. Tento hrad byl v držení pánů
z Neubergu až do roku 1395. Následně až do roku 1948 zde panovali Zedtwitzové .
Po zničení hradu zde byla vybudována tři panská sídla – Horní, Dolní a Nový zámek.
Z těchto sídel se do dnešní doby zachovalo pouze obvodové zdivo Horního zámku
a věž – hláska, která je 22 m vysoká, jako zbytek hradu.
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Z dalších památek je v obci evangelický kostel – jediný nejstarší v celém bývalém Rakousku-Uhersku. Jeho prohlídka láká mnoho návštěvníků obce, hlavně z důvodů několika zvláštností kostela, které jinde neuvidíte.
V současnosti má obec 180 obyvatel, chybí zde občanská vybavenost /škola, obchod
/ a nejsou zde žádné pracovní příležitosti. Přes tuto skutečnost zde žijí občané, kteří
se snaží obec udržet za každou cenu v „použitelném stavu“. Obec vybudovala i krátkou historickou naučnou stezku, která návštěvníkům přibližuje původní historická místa formou textů v češtině i němčině, které jsou doplněny i fotografiemi a grafickým
zpracováním. V obci je i odpočinková zóna, kterou využívají hlavně děti, ale je navštěvována i turisty, kteří procházejí obcí ve směru od lázeňského města Bad Elster směrem na Aš.
V rámci přeshraniční spolupráce obec využila spolu s lázeňským městem Bad Elster
možnost spolufinancování z prostředků Evropské unie z Programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko2007 – 2013 na tyto akce:

• Projekt „Poznej svého souseda“ za účasti Sdružení Ašsko, města Aš, obce Podhradí, měs•
•

ta Hranice ve spolupráci se saským městem Bad Elster, rok 2009
Projekt 19. Podhradské posvícení spojené s církevní slavností – rok 2010 ve spolupráci
se saským městem Bad Elster
Projekt Vybudování naučné stezky, rozšíření webové prezentace a tisk propagačního
materiálu – rok 2011 ve spolupráci se saským městem Bad Elster

Evangelický kostel | Die Evangelische Kirche
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Památník padlým | Das Denkmal der Opfer

Die Ortschaft Podhradí (Neuberg) gehört zu der
Karlsbader Region.
Sie liegt im Ascher Zipfel im Ascherbachtal, in einer Meereshöhe von 562 m ü.NN.
Von Aš (Asch) kommend steigen Sie in ein wunderschönes Tal ab, wo sich Ihnen die Natur in ihrer
vollen Pracht zeigt.
Die Ortschaft und die Burg werden erstmals 1288
erwähnt. Die Burg war bis 1395 Besitz der Herren
von Neuberg. Anschließend herrschten hier bis
1948 die Zedtwitzer.
Nach der Zerstörung der Burg wurden hier drei
Herrensitze erbaut – das Obere, Untere und das
Neue Schloss.
Von diesen Siedlungen blieb bis heute lediglich
die Umfassungsmauer des Oberen Schlosses und

Hradní zřícenina | Die Burgruine

der Wachturm erhalten, der 22 m hoch ist, also genauso wie der Rest der Burg.
Zu weiteren Sehenswürdigkeiten der Ortschaft
gehört die evangelische Kirche – die einzige älteste
im gesamten einstigen Österreich-Ungarn. Zur Besichtigung verführt sie viele Besucher des Ortes vor
allem dank Seltenheiten, die nirgendwo anders zu
finden sind.
Die Ortschaft zählt derzeit 180 Einwohner, es fehlt
ihr an Grundversorgung (Schule, Geschäfte) und Ar-

Horní zámek | Das Obere Schloss

beitsgelegenheiten.
Trotzdem leben hier Bürger, die sich bemühen den Ort um jeden Preis in einem „gebrauchbaren Zustand“ zu erhalten. Die Gemeinde ließ einen kurzen historischen Lehrpfad errichten, der den Besuchern die ursprünglichen historischen Orte in Form von
deutsch-tschechischen, mit Fotos versehenen und graphisch gestalteten Texten näher
bringt. Die Ortschaft verfügt auch über ein Naherholungsgebiet, genutzt vor allem von
Kindern, aber auch von Wanderern, die die Ortschaft auf dem Weg vom Kurort Bad Elster nach Aš passieren.
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Im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit nutzte die Gemeinde zusammen mit dem Kurort Bad Elster die Gelegenheit der Mitfinanzierung aus Fördermitteln
der Europäischen Union, dem Programm Ziel 3 Tschechische Republik – Freistaat Sachsen 2007-2013 für folgende Projekte:

•

Das Projekt „Lerne deinen Nachbarn kennen“ unter Teilnahme des Verbandes Ašsko
(Ascher Gebiet), der Stadt Aš (Asch), der Gemeinde Podhradí (Neuberg), der Stadt Hra-

•

nice (Roßbach) in Zusammenarbeit mit der sächsischen Stadt Bad Elster im Jahre 2009
Das Projekt 19. Neuberger Kirchweihfest, verbunden mit einer kirchlichen Feier – im
Jahre 2012 in Zusammenarbeit mit der sächsischen Stadt Bad Elster

• Das Projekt Lehrpfad, Erweiterung der Internet-Präsentation und Druck von Werbematerial – im Jahre 2011 in Zusammenarbeit mit der sächsischen Stadt Bad Elster

Regnitzlosau
•

je moderní obcí a fungujícím malým střediskem mezi pohořím Fichtelgebirge (Smrčiny) a Přírodním parkem Frankenwald (Francký les). Regnitzlosau, které tvoří centrální část obce, disponuje mnoha veřejnými, kulturními a hospodářskými zařízeními

• má 2.500 obyvatel
• leží v nadmořské výšce 495 - 602 m n.m.
• je napojena na spolkovou dálnici BAB A93 a má vlastní dálniční výjezd. Další dopravní spojení je zajištěno silnicí 1. třídy St 2192 do Rehau a Hofu, dále po HO 4 a B 15
na 15 km vzdálené letiště Plavno/Hof, dále silnící 1. třídy St 2453 do Olešnice a do jižní části Saska.

• veřejná místní osobní doprava zajišťuje spojení do Hofu a Rehau.
• zahrnuje bývalé obce Regnitzlosau, Prex, Nentschau, Draisendorf, Vierschau a Schwesendorf

• nabízí nádherně položené pozemky pro výstavbu obytných domů a 67.000 m
•

2

ploch

pro průmyslové podniky
nalézají se zde pamětihodnosti jako je evangelický farní kostel s barokním oltářem
od Wolfganga Adama Knolla, vytvořený v roce 1743; v Bavorsku jedinečný podstávkový dům v Nentschau; hrob vojáků z července 1945 v oblasti Trojmezí; ruina zám-

•
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ku Hohenberg
vlastní území vykopávek s nálezy z doby halštatské u obce Osseck am Wald

Regnitzlosau disponuje např. těmito zařízeními:
Základní škola Regnitzlosau – V Regnitzlosau je základní škola se školním plaveckým
bazénem a tělocvičnou.
V prostorách grotty Evangelicko-luteránské církevní obce se nachází všem přístupná
veřejná knihovna.
Pravidelné akce v oblasti vzdělávání dospělých – lidová univerzita „Volkshochule Regnitzslosau“ (člen pracovního sdružení lidových škol okresu Hof ) nabízí již dlouho rozmanitou škálu akcí, jako např. přednášky se světelnými obrazy (cca 4 – 5 v každém semestru) a kurzy (na téma zdraví a kreativní činnost).
Družina – Evangelická církevní obec provozuje v Regnitzlosau družinu, kde jsou děti
rozděleny do tří skupin. Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno věkové omezení, zajišťuje
péči i o děti mladší než 3 roky a odpoledne o školáky.
Sportoviště – Kromě základní školy se zde nacházejí také venkovní obecní sportoviště a dále školní sportovní hala. Na území obce se dále nacházejí sportoviště ve vlastnictví spolků (hřiště (1 hřiště s trávníkovým povrchem, 1 hřiště s pevným povrchem a tenisové kurty), sportovní obce (SRG) Regnitzlosau, střelnice 1. Střeleckého klubu Regnitzlosau a sportovních střelců „Sportschützen Rehau“).

Panoramatický snímek Regnitzlosau | Regnitzlosau Panorama

39

Sportovní hala – Jednoduchá obecní tělocvična a základní škola tvoří jeden stavební celek. Ve školní budově se nachází také školní plavecký bazén (12m x 8 m), který je
v zimním pololetí přístupný i pro veřejnost.
Ubytovací hostince – Dva ubytovací hostince s 45 lůžky v Regnitzlosau nabízejí hostům dostatečnou ubytovací kapacitu. Dále je v Regnitzlosau 8 hostinců bez možnosti
ubytování.
Všeobecní/praktičtí lékař, zubní ordinace, lékárna, filiálky několika peněžních ústavů
(Postbank a Sparkasse Hochfranken), poštovní služby, provozovny poskytující řemeslnické služby, maloobchodní prodejny

•

ist eine moderne Gemeinde und ein funktionierendes Kleinzentrum zwischen Fichtelgebirge und Frankenwald. Regnitzlosau als zentraler Ort der Gemeinde verfügt

•
•
•

über eine Vielzahl öffentlicher, kultureller und wirtschaftlicher Einrichtungen
hat 2.500 Einwohner
liegt 495 - 602 m ü.N.N.
hat Verkehrsanbindung an die BAB A 93 mit einer eigenen Anschlussstelle. Weitere
Verkehrsanbindungen bestehen über die St. 2192 nach Rehau und Hof, über die HO
4 an die B 15 zum Flugplatz Hof/Plauen in 15 km Entfernung, über die St 2453 nach
Oelsnitz und ins südliche Sachsen

• hat mit öffentlichem Personennahverkehr Verbindungen nach Hof und Rehau.
• besteht aus den ehemaligen Gemeinden Regnitzlosau, Prex, Nentschau, Draisendorf,
•
•

Vierschau und Schwesendorf
bietet herrlich gelegene Wohnbauplätze und 67.000 qm Fläche für Gewerbeansiedlungen an
hat als Sehenswürdigkeiten die evangelische Pfarrkirche mit Barockaltar von Wolfgang Adam Knoll, aufgestellt im Jahr 1743; das in Bayern einzigartige Umgebindehaus in Nentschau; das Soldatengrab vom Juli 1945 am Dreiländereck; die Schloss-

•

ruine Hohenberg
besitzt eine Ausgrabungsstelle mit Funden aus der Hallstattzeit bei Osseck am Wald
Regnitzlosau verfügt z.B. über folgende Einrichtungen:
Volksschule Regnitzlosau - Regnitzlosau hat eine Grundschule mit Lehrschwimmbe-

cken und Turnhalle.
In den Räumen der Grotte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde steht eine öffentliche Bücherei jedermann zur Verfügung.
Regelmäßige Veranstaltungen der Erwachsenenbildung - Seit geraumer Zeit werden
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Stromy | Bäume-Raitschin

Regnitzlosau

von der Volkshochschule Regnitzlosau (Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof) vielfältige Veranstaltungen, wie Lichtbildervorträge (ca. 4 - 5 je
Semester) und Kurse (in den Bereichen Gesundheit und kreative Betätigung) angeboten.
Kindertagesstätte - In Regnitzlosau wird von der Evangelischen Kirchengemeinde
eine 3-gruppiger Kindertagesstätte betrieben. Aufgrund der Altersöffnung werden
dort auch Kinder unter 3 Jahren sowie nachmittags Schulkinder betreut.
Sportplätze – Neben der Volksschule befinden sich die gemeindlichen Außensportanlagen sowie Schulsporthalle. Weiterhin sind im Gemeindegebiet vereinseigene Sportstätten (Sportplätze (1 Rasenspielfeld, 1 Hartplatz und Tennisplätze) der SGR,
Schießanlagen des 1. Schützenclubs Regnitzlosau und der Sportschützen Rehau) vorhanden.
Sporthalle - Die gemeindliche Einfach-Turnhalle bildet eine bauliche Einheit mit der
Volksschule Regnitzlosau. Im Schulhaus befindet sich auch ein Lehrschwimmbecken
(12 m x 8 m), welches im Winterhalbjahr auch für die Bevölkerung zugänglich ist.
Gasthöfe mit Übernachtungsmöglichkeit - 2 Gasthöfe in Regnitzlosau bieten mit
45 Betten den Gästen ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten an. Außerdem sind
8 Gaststätten ohne Beherbergung in Regnitzlosau vorhanden.
Allgemeinärzte/Heilpraktiker, Zahnärzte, Apotheke, Niederlassungen mehrerer Geldinstitute (Postbank und eine Geschäftsstelle der Sparkasse Hochfranken), Postagentur,
handwerkliche Dienstleistungsbetriebe.

41

Rehau
Prostor pro vize
Raum für Visionen
Rehau je moderní město s cca 9.500 obyvateli, které nabízí bohaté možnosti nákupu
v prosperujících obchodech. Bohatý průmysl, obchod i řemeslo nabízí rozmanitá a jistá
pracovní místa v perspektivních povoláních. Rehau je moderním hospodářským prostorem. Bohatá paleta zařízení a sportovních, společenských a kulturních akcí navíc garantuje atraktivní a kvalitní bydlení a život.
Světu otevřené město Rehau má co nabídnout: je zároveň historické i moderní, má
mnoho tváří: je městem škol, nákupů, městem k žití i bydlení, městem kulturním a uměleckým, průmyslovým a centrem výroby plastů, zkrátka: Rehau nabízí prostor pro vize.

Krajina kolem Rehau
Rehau leží ve středohorské krajině mezi Smrčinami (Fichtelgebirge) a Franckým lesem (Frankenwald).

Pamětihodnosti v Rehau
K vidění je zde mnoho pamětihodností, např. městské muzeum na náměstí Maxplatz.
Vyjímečným kulturním zážitkem je Dům umění Kunsthaus Rehau- IKKP (Institut konPanorama náměstí Maxplatz | Panorama Maxplatz
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struktivního umění a konkrétní poezie), ve kterém je umístěna sbírka světoznámého
zakladatele „konkrétní poezie“, profesora Eugena Gomringera. Vedle děl „konkrétní poezie“ jsou zde vystaveny i četné exponáty z oblasti „konstruktivního umění“.
Rehau je bohaté i na různé kulturní památky. Hned na začátku obce, ve směru
od Münchbergu, je na ploše kruhového objezdu umístěn pamětní kámen, který informuje o partnerství s městy Oelsnitz (Olešnice) ve Fojtsku (Vogtlandsku) a Aší v České
republice. Ve městě samotném si lze prohlédnout památník věnovaný obchodníkům
s dobytkem, v městské části Pilgramsreuth památník věnovaný bramborám, který připomíná vůbec první velkoplošné pěstování brambor v Německu, jehož počátky byly
právě zde. V městské části Wurlitz se nachází pomník „Dr. Hans-Vogt-Denkmal“, který
připomíná stejnojmenného spoluvynálezce zvukového filmu, který z této městské části pochází.
Prohlédnout si zde lze i rehauský městský kostel sv. Jošta (St. Jobst) a vesnický kostel
Pilgramsreuth s barokním oltářem a barokní kazatelnou, na počátku 17. století jeden
z nejhezčích vesnických kostelů Svobodného státu Bavorsko.

Sportovní a rekreační vyžití v Rehau a okolí
Rozsáhlé lesy v okolí Rehau nabízejí více než 100 kilometrů tras pro pěší turistiku a cykloturistiku, vedoucích výhradně lesy. „Große Kornberg“, brána do Smrčin, je domácím
kopcem města Rehau.
Aktivní volnočasové vyžití zajišťuje město Rehau provozem sportovního centra s víceúčelovou halou, krytým bazénem, parními lázněmi, saunou, soláriem, prostory
na gymnastiku, posilovnou a stolním tenisem, a dvěma venkovními travnatými hřišti,
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Koupaliště | Freibad

hřištěm se zpevněným povrchem, skokanským zařízením a běžeckou dráhou. Vyhřívané koupaliště patří k nejkrásnějším a nejmodernějším v celém regionu. Na koupaliště
také přímo navazuje minigolfové hřiště.
Rehau ist eine moderne Stadt mit ca. 9.500 Einwohnern, in der umfassende Einkaufsmöglichkeiten in leistungsfähigen Geschäften angeboten werden. Eine breit gefächerte Industrie, Handel und Handwerk bieten vielfältige und sichere Arbeitsplätze in zukunftsweisenden Berufen, Rehau ist ein moderner Wirtschaftsstandort. Darüber hinaus garantiert die umfassende Palette an Einrichtungen und Veranstaltungen im sportlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereich attraktive Wohn- und Lebensqualität.
Die weltoffene Stadt Rehau hat viel zu bieten. Sie ist geschichtsbewusst und modern
zugleich, sie hat viele Gesichter: Schulstadt, Einkaufsstadt, Lebens- und Wohnstadt,
Kunst- und Kulturstadt, Industriestadt und Kunststoffzentrum – kurzum: Rehau bietet
Raum für Visionen.

Landschaft um Rehau
Rehau liegt in einer Mittelgebirgslandschaft zwischen Fichtelgebirge und Frankenwald.

Sehenswürdigkeiten in Rehau
Besichtigt werden können viele Sehenswürdigkeiten wie das Stadtmuseum am Maxplatz. Ein besonderer kultureller Höhepunkt ist das Kunsthaus Rehau - IKKP, in dem
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eine Sammlung des weltbekannten Erfinders der „Konkreten Poesie“, Professor Eugen
Gomringer untergebracht ist. Neben Werken der „Konkreten Poesie“ sind auch zahlreiche Exponate aus dem Bereich „Konstruktive Kunst“ ausgestellt.
Weiter ist Rehau reich an verschiedenen Kulturdenkmälern. Bereits am Ortseingang
von Münchberg kommend ist in der Kreisverkehrsfläche ein Gedenkstein zu sehen, der
auf die Partnerschaften zu den Städten Oelsnitz im Vogtland und Asch in der Tschechischen Republik hinweist. In der Stadt selbst kann man das Viehhändlerdenkmal besichtigen, im Ortsteil Pilgramsreuth das Kartoffeldenkmal, das an den ersten feldmäßigen Kartoffelanbau in Deutschland, der hier betrieben wurde, erinnert. Im Ortsteil
Wurlitz gibt es das „Dr. Hans-Vogt-Denkmal“, das an den gleichnamigen Miterfinder
des Tonfilms erinnert, den dieser Ortsteil hervorgebracht hat.
Daneben kann man die Stadtkirche Rehau St. Jobst sowie die Dorfkirche Pilgramsreuth, mit einem Barockaltar und einer Barockkanzel Anfang des 17. Jahrhunderts eine
der schönsten Dorfkirchen im Freistaat Bayern, besichtigen.

Sport- und Freizeitmöglichkeiten in und um Rehau
Die ausgedehnten Wälder rings um Rehau ermöglichen, weit über 100 Kilometer ausschließlich im Wald zu wandern oder Rad zu fahren. Der „Große Kornberg“, das Tor zum
Fichtelgebirge, ist der Hausberg der Stadt Rehau.

Dům umění | Kunsthaus

45

Zur aktiven Freizeitgestaltung unterhält
die Stadt Rehau ein Sportzentrum mit Dreifachturnhalle, Hallenschwimmbad, Dampfbad, Sauna, Solarium, Gymnastik-, Kraft- und
Tischtennisräumen sowie als Außenanlagen
zwei Rasenspielplätze, Hartplatz, Sprunganlagen und Laufbahnen. Das beheizte Freibad
wird zu den schönsten und modernsten Bädern in der gesamten Region gerechnet. Unmittelbar an das Freibad schließt sich eine
Großer Kornberg

Miniaturgolfanlage an.

Selb

Velké okresní město Selb je hornofranckým
městem se zhruba 16.000 obyvateli, které se
může pochlubit širokým spektrem zajímavostí,
které bychom ve městech srovnatelné velikosti
hledali jen stěží: množství městské zeleně navzdory relativně hustému průmyslu, tvůrčí prvky známých umělců dotvářející obraz města,
kulturní zařízení, sportoviště a mnoho dalšího.
Selbský porcelán najdete na všech stolech
světa. Značky jako Rosenthal, Hutschenreuther
nebo Villeroy & Boch jsou světoznámé a Selbu
zajistily titul „Město porcelánu“. I všude ve městě natrefíte na „bílé zlato“. Například při procházce městem po tzv. „Červené niti“ („Roter
Faden“) objevíte porcelánovou uličku, porcePorcelánová kašna na náměstí Martina Luthera,
městský kostel | Porzellanbrunnen am MartinLuther-Platz,Stadtkirche
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lánovou kašnu nebo největší kávovou konvici
světa.

Porcelánová Šachovnice v Bürgerparku
Porzellanschachbrett im Bürgerpark

Slavnost porcelánu
Fest der Porzelliner

Světoznámé podniky zde vyvíjejí světové značky a produkují výrobky špičkové kvality. Ale i mnoho místních malých a středních podniků si svými inovativními nápady
a produkty udělalo jméno daleko za hranicemi města a kraje.
Selb leží uprostřed nádherné krajiny Smrčin a především milovníci přírody si zde odpočinou při procházkách po četných lesních a turistických stezkách nebo při cyklistickém výletu do romantických údolí Wellertal a Egertal. Vysoká volnočasová a rekreační hodnota, ale i na budoucnost orientovaná hospodářská struktura tak ze Selbu činí
město, které stojí za to milovat a v němž stojí za to žít.
Die Große Kreisstadt Selb ist eine hochfränkische Stadt mit rund 16.000 Einwohnern,
die ein vielfältiges Spektrum an bemerkenswerten Dingen vorweisen kann, die man
in Orten vergleichbarer Größe nicht
vermuten möchte: Viel Grün in der
Stadt trotz einer relativ hohen Industriedichte, Gestaltungselemente von
namhaften Künstlern im Stadtbild,
kulturelle Einrichtungen, Sportstätten
und Vieles mehr.
Porzellan aus Selb findet man auf
allen Tischen der Welt. Marken wie
Rosenthal,

Hutschenreuther

oder

Villeroy&Boch sind weltbekannt und
brachten Selb den Titel „Stadt des Porzellans“ ein. Auch im Stadtbild lässt
sich das „Weiße Gold“ überall wiederfinden. Bei einem Spaziergang entKávová konvice na příjezdu do obce
Kaffeekanne am Ortseingang
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lang des „Roten Fadens“ durch die Stadt kann man beispielsweise das Porzellangässchen, den Porzellanbrunnen oder auch die größte Kaffeekanne der Welt entdecken.
Weltbekannte Unternehmen entwickeln von hier aus Weltmarken und stellen Produkte in Spitzenqualität her. Aber auch viele der ansässigen klein- und mittelständischen Unternehmen haben sich mit innovativen Ideen und Produkten weit über die
Stadt- und Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht.
Selb liegt dazu eingebettet inmitten der wunderbaren landschaftlichen Umgebung
des Fichtelgebirges und besonders Naturfreunde finden Entspannung bei einem Spaziergang auf den zahlreichen Wald- und Wanderwegen oder bei einer Radtour ins romantische Weller- und Egertal. Der hohe Freizeit- und Erholungswert aber auch die
zukunftsorientierte Wirtschaftsstruktur, machen Selb damit zu einer liebens- und lebenswerten Stadt.

Schönwald
Město Schönwald v přírodním parku Smrčiny
(Fichtelgebirge), na „Porcelánové stezce“, je se
svými 3.500 obyvateli zároveň městem porcelánu, turismu i místem vhodným pro bydlení.
Je sídlem světoznámé továrny zaměřené speciálně na výrobu porcelánu pro gastronomii.
Produktivní střední vrstva garantuje základní vybavenost.
To, že je městem sociálně orientovaným a nakloněným rodinám, dokazují následující zařízení:
Jesle, školky, školní družina, moderní základní škola, domov pro seniory, aktivní spolky
a náboženské obce s programy pro děti, mládež, rodiny a seniory.
Levné nájmy v bytech města a stavebního
spolku, atraktivní stavební parcely.
Kvalita bydlení se výrazně zlepšuje díky úpravám městského centra.
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Nové radniční náměstí s hřištěm
Neuer Rathausplatz mit Spielplatz

Koupaliště v Údolí Perlenbachtal
Freibad im Perlenbachtal

Nové radniční náměstí s kavárnou
Neuer Rathausplatz mit Cafe

Schönwald se stal oblíbeným cílem prázdninových hostů. Nedotčené chráněné přírodní parky, k tomu četné turistické stezky, které lze v zimě využít i jako běžecké stopy,
nabízí prázdninovým hostům mnoho příležitostí k odpočinku.
Sjezdovka na vrchu Großer Kornberg a vyhřívané koupaliště v idylickém údolí Perlenbachtal jsou atrakcemi zimní i letní dovolené.
V četných hostinských pokojích a prázdninových bytech je nabízeno levné ubytování.
O blaho hostí se starají restaurace s domácí i mezinárodní kuchyní.

•

Projekty realizované společně s partnery ze svazku „Přátelé v srdci Evropy“:
Přeshraniční síť „Zelený pás“ (Grünes Band) s městy Rehau, Aš a obcí Regnitzlosau.
Die Stadt Schönwald im Naturpark Fichtelgebirge, an der Porzellanstraße, ist mit

3.500 Einwohnern Porzellan-, Wohn- und Fremdenverkehrsstadt zugleich.
Sie ist Sitz einer weltbekannten Spezialfabrik für Gastronomieporzellan.
Ein leistungsfähiger Mittelstand garantiert die Grundversorgung.
Dass die Stadt sozial und familienfreundlich ist, wird durch folgende Einrichtungen
unter Beweis gestellt:
Kinderkrippe, Kindergärten, Kinderhort, moderne Grundschule, Seniorenheim, aktive Vereine und Kirchen mit Angeboten für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren.
Preisgünstige Mietwohnungen der Stadt und des Bauvereins, attraktive Baugebiete.
Die Wohnqualität wird mit der Neugestaltung der Ortsmitte enorm verbessert.
Für Feriengäste ist Schönwald ein beliebtes Ziel geworden. Intakte Landschaftsschutzgebiete, dazu zahlreiche Wanderwege, die im Winter auch als Loipen genutzt
werden können, bieten dem Feriengast viele Erholungsmöglichkeiten.
Die Skiabfahrt am Großen Kornberg sowie das beheizte Freibad im idyllisch gelegenen Perlenbachtal sind Attraktionen für den Winter- und Sommerurlaub.
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Zahlreiche Fremdenzimmer und Ferienwohnungen bieten preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten. Gasthöfe mit einheimischer und internationaler Küche sorgen für das leibliche Wohl.
Umgesetzte Projekte mit Partnern aus der Vereinigung „Freunde im Herzen Europas“:
Grenzüberschreitendes Netzwerk „Grünes Band“
mit den Städten Rehau, Asch und der Gemeinde
Tělocvična | Turnhalle

Regnitzlosau.

Triebel | Vogtland

První písemná zmínka je z roku 1303.
Existují indicie o germánském a lužickosrbském raném osídlení území v okolí obce
Triebel. Důvodem vzniku této obce měl být „železný hamr“. Na jeho místě se dnes nachází dolní mlýn.
V roce 1378 se hovořilo o části obce „Niederer“ (Dolní) a „Oberer“ (Horní) Triebel.
Koncem 18. století se název obce píše dohromady „Untertriebel“ a „Obertriebel“ (Dolní Triebel a Horní Triebel).
Dnešní hlavní část obce, která byla založena jako řadová ves, kde začínají pole nebo
lesy hned za domy, se nazývá Triebel/Vogtl. (bývalý Untertriebel).
Obec leží mezi městy Oelsnitz/Vogtl. (Olešnicí) v Sasku a Hof v Bavorsku.
Vzhled města utváří ruina opevněného kostela, která se tyčí na horském hřbetě nad
vesnicí. Dnes se jí říká Kostel sv. Jiljí (St. Ägidien Kirche).
V současné době žije v Triebelu 647 obyvatel.
Rekreační zařízení/Vyhlídkové body :
Lesní koupaliště „Waldbad Triebel“
Ruina kostela/Vrch „Kirchberg“ Triebel
Hradní ruina „Wiedersberg“
Vrch „Wacholderhübel“ Triebel
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Lesní koupaliště Triebel | Waldbad Triebel

Cyklistické a turistické trasy
Triebelská okružní turistická stezka - „Rimdimmedim im Triebel rim“
Hřebenová trasa po Krušných horách (Kammweg) – Vogtland Johanngeorgenstadt/
Krušné hory-Haselrain-Rennsteig
Dálková cyklotrasa - Bayreuth-Posseck-Chemnitz-Zittau
Evropská dálková turistická trasa E3 - Budapešt – Obertriebel - Triebel - Oelsnitz
Jakobova cesta - Heinersgrün– Blosenberg – Ullitz-Trogen (Bavorsko)
Partnerská obec Dornum ve Východním Frísku
Smlouva o spolupráci a vzájemné výměně zkušenosti a návštěvách ze dne 08. června 1991.

Posseck

Hasičská zbrojnice | FF Gerätehaus Triebel

Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1303.
Es gibt Hinweise auf eine germanische und sorbische Frühbesiedlung des Gebietes
Triebel.Grund für diese Ortsentstehung soll ein „Eisenhammer“ gewesen sein.
An dessen Stelle befindet sich heute die untere Mühle.
Im Jahr 1378 sprach man von einem Niederen und einem Oberen Triebel.
Ende des 18. Jahrhunderts setzten sich die Namen Unter- und Obertriebel
durch.
Heute heißt der Hauptort Triebel/Vogtl. (ehem. Untertriebel), der als Waldhufendorf
angelegt wurde. Der Ort liegt zwischen Oelsnitz/Vogtl. im Land Sachsen und Hof im
Bundesland Bayern. Das Ortsbild prägt die Ruine der Wehrkirche, die auf dem Bergrücken über das Dorf ragt. Heute heißt sie St. Ägidien Kirche.
In Triebel leben heute 647 Einwohner.
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Střed vesnice Wiedersberg | Dorfzentrum Wiedersberg

Erholungsanlagen /Aussichtspunkte:
Waldbad Triebel
Kirchenruine/Kirchberg Triebel
Burgruine Wiedersberg
Wacholderhübel Triebel
Rad- und Wanderwege:
Triebeler Rundwanderweg - „Rimdimmedim im Triebel rim“
Kammweg Erzgebirge - Vogtland - Johanngeorgenstadt/Erzgebirge-Haselrain-Rennsteig
Radfernwanderweg - Bayreuth-Posseck-Chemnitz-Zittau
Europäischer Fernwanderweg E 3 - Budapest – Obertriebel - Triebel - Oelsnitz
Jakobsweg - Heinersgrün– Blosenberg – Ullitz-Trogen (Bayern)
Partnergemeinde Dornum in Ostfriesland
Vertrag über Zusammenarbeit und gegenseitigen Erfahrungs- und Besucheraustausch vom 08. Juni 1991
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