Naše město

Obecní dům Rothenthal

Divadlo & Knihovna

Letní koupaliště Olbernhau

Organizované prohlídky

Olbernhau

Olbernhau –
v srdci
Krušných hor
Na česko-německém pomezí, přímo v srdci Krušných hor, se rozkládá město Olbernhau se svými devíti městskými částmi. Ať již
cestujete za poznáním či za aktivním odpočinkem, v Olbernhau si
jistě přijdete na své v každé roční době. K návštěvě Vás zvou místní
muzea a galerie s tradiční řemeslnou tvorbou či značené turistické
a cyklistické stezky, v zimě pak upravený svah.
Symbolem města se stal “Olbernhauer Reiterlein“ (Olbernhauský
husárek), který návštěvníkům vypráví o historii zdejšího hračkářského
řemesla, jež je dodnes vývěsním štítem krušnohorského regionu.
Tisíce dřevěných figurek jako jsou louskáčci či postavičky Räuchermännchen ročně opouštějí dílny v Olbernhau a přilehlém okolí, aby
se vydali na svou pouť do celého světa.

Kontakt:
Tourist-Information Olbernhau
Grünthaler Straße 20, 09526 Olbernhau
Tel. +49 37360 689866, Fax +49 37360 689865
eMail: tourinfo@olbernhau.de
www.olbernhau.de
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v srdci Krušných hor

Obecní dům v Rothenthalu nabízí různorodé volnočasové a kulturní aktivity. V domě se nachází malá kavárna, knihovna a čítárna,
kulečník, krušnohorská světnice se stálou výstavou „Krušnohorská
lidové umění“, obchod s dřevěnými, háčkovanými a keramickými
uměleckými výrobky, divadelní sál pro dětské oslavy, krušnohorské
večery a burzu s kočárky a hračkami. Nechybí ani moderně vybavená posilovna a místnost pro spolky.
Foyer obecního domu je oblíbeným místem pro pořádání krátkodobých výstav.
Otevírací doba:
st-ne: 15.00-20.00 hod.
(září-květen)
Haus der Begegnung Rothenthal,
Talstraße 47, 09526 Olbernhau
Tel. +49 37360 20051,
Fax +49 37360 20051
eMail: hdb@olbernhau.de

Zimní sport
Na severním svahu údolí řeky Flöhy leží zimní středisko »Am Hainberg«. Pro zimní radovánky je připraven svah pro sjezdové lyžování,
okružní běžecká stopa na jeho vrcholu, stejně jako udržovaný svah
pro sáňkování s ideálními rozměry 400 x 50 metrů u dolní stanice
vleku. Lyžařská chata »Skihütte Frankwarte« pak nabízí občerstvení
pro unavené lyžaře.
Zimní areál se nachází 500 metrů od hlavního nádraží, v areálu je
též k dispozici 50 míst bezplatného parkování u dolní stanice vleku
Rübenauer Weg.
Otevírací doba při vhodných sněhových podmínkách:
Vlek a lyžařská chata: st & pá: 18.00-21.00 hod., so 13.00-20.00 hod.,
ne 10.00-17.00 hod., sněhové zpravodajství: +49 172 3722828

Mládežnické a kulturní centrum Rittergut

Letní koupaliště Olbernhau

V místním mládežnickém a kulturním centru se pravidelně pořádají
divadelní představení, koncerty a posezení s písničkou. Výjimkou
nejsou ani autorská čtení, přednášky, výstavy a filmová představení.
Dále si mohou návštěvníci ve svém volném čase přijít zahrát kulečník,
šipky, stolní tenis či si jen tak po sousedsku popovídat. Kulturní centrum je otevřeno od pondělí do pátku od 13.00 do 18.00 hodin. Divadelní sezóna se zahajuje v září a trvá až do května, představení
se konají každou
sobotu od 20.30 hodin. V neděli od 10.30
se hrají představení
pro děti. V měsíčním
rytmu jsou pořádány
taneční čaje pro seniory, v době školních
prázdnin pak kroužky
pro děti.

V
horkých
letních dnech je bezesporu
nejlepší
adresou zdejší letní
koupaliště. V areálu
s travnatou pláží
se nachází dětské
brouzdaliště, bazén se třemi skokanskými věžemi i
mělčinou pro neplavce. Samozřejmě
nechybí ani hřiště pro plážový volejbal, pingpongové stoly, dětské
hřiště a možnost občerstvení.

Jugend- und Kulturzentrum Theater Variabel
Markt 5, 09526 Olbernhau
Tel. +49 37360 75797, Fax +49 37360 75797
eMail: theater-variabel@olbernhau.de, www.theater-olbernhau.de

Městská knihovna Olbernhau
Již od roku 1884 existuje v Olbernhau veřejná knihovna. Čtenáři
mají na výběr z ca. 13 000 médií, která
zahrnují knihy tradiční i elektronické
z fondů online-knihoven Liesa a BiboSax. Kromě knih do školy, zaměstnání či
pro volný čas a hobby si čtenáři mohou
vybrat z pestré palety kulturních akcí.
V jednotlivých městských částech Olbernhau se nacházejí pobočky městské
knihovny.
Otevírací doba:
po: 10.00-12.00 a 13.00-18.00 hod.
út: 13.00-18.00 hod.
čt: 12.00-18.00 hod.
pá: 14.00-18.00 hod.
Stadtbibliothek Olbernhau
Markt 5, 09526 Olbernhau, Tel. +49 37360 72733
eMail: bibliothek@olbernhau.de

Sezónní otevírací doba:
po-pá: 13.00-19.00 hod.; so-ne: 10.00-19.00 hod.,
v době saských školních prázdnin denně od 10.00 hod.;
Otevírací doba se může měnit na základě špatných povětrnostních
podmínek.
Kombiniertes Frei- und Hallenbad
Brandauer Straße 16, 09526 Olbernhau, Tel. +49 37360 75882

Volnočasový areál „Bierwiesenteich“ Pfaffroda
Uprostřed
malebné
přírody Krušných hor se
nachází areál „Bierwiesenteich“ s přírodním
koupalištěm,
travnatou pláží, volejbalovým
hřištěm,
skateboardovou plochou, kempem,
ohništěm a velkým grilem…co více si v létě
přát? K areálu patří i restaurace s bowlingovou dráhou a sociálním
zařízením pro návštěvníky koupaliště.
„Freizeitzentrum Bierwiesenteich“ Pfaffroda, Freiberger Str. 406 a,
09526 Olbernhau, Kontakt přes Městský úřad Olbernhau,
Tel: +49 37360 15136

Prohlídka města
S průvodcem Udo Brücknerem se
vydáte na toulky městskou historií a zažijete proměnu Olbernhau
z malé vísky do dnešní podoby.
Každé pondělí (včetně st. svátků),
start v 10.30 hod. od Tourist-Information Olbernhau, délka ca. 90
min. Pro skupiny od 10 osob
možno domluvit individuální termín.

Krušnohorský „S Rachermannel“

Večerní prohlídka městem po stopách slavné
krušnohorské vánoční koledy „S Rachermannel“
s prohlídkou kostela. Délka ca. 45 min.
Pouze v prosinci a lednu pro skupiny od 10 osob.
Start: Tourist-Information Olbernhau

Prohlídka areálu
hutě Saigerhütte
V rámci hodinové prohlídky Vás
horník v dobovém kroji provede
bývalou tavicí hutí Saigerhütte a
seznámí Vás nejen s procesem
oddělování mědi od stříbra,
tzv. ságrováním, nýbrž objevíte i skrytá místa někdejšího
průmyslového centra „Kupferhammer-Grünthal“ (Měděný hamrGrünthal).
Každou první neděli v měsíci.
Start v 10.00 hod. od tzv. „Lange Hütte“.

Zážitková prohlídka pro děti
„Záhadě Saigerhütte na stopě“ – cesta
časem do minulých staletí se spoustou her
a zábavy. Tato zážitková prohlídka vyvinutá na základě muzejní pedagogiky zavede
nejmenší návštěvníky do hutního hamru,
dělnického domku, mincovny a hutní školy.
Možnost rezervace v Muzeu Saigerhütte od
května do září. Vhodné pro předškoláky a
mladší školáky.
Tel. +49 37360 73367 nebo 79950

Muzea a volný čas

Muzeum Olbernhau
Muzeum
pro celou rodinu
Dřevěná postava brýlatého muže s husím
brkem a psacím pultem, který vévodí fasádě
Muzea Olbernhau, je ztělesněním hračkáře, postavy tak typické
pro zdejší region. Výrobky těchto řemeslníků byly známé široko
daleko již více než před dvěma sty lety. Originální barevné nákresy
tradičních krušnohorských hraček, tzv. „Erzgebirgische Spielzeugmusterblätter“, z 2. pol. 19. stol. představují nejcennější exponát.
V místnosti s unikátní křížovou klenbou a ozdobnými sloupy
v přízemí muzea na návštěvníky čeká stálá výstava o životním
prostředí a přírodě Krušných hor.

Srdce muzea představuje místnost lidového umění Volkskunstsaal
s 3,20 metrů vysokou vánoční pyramidou a Ulmský dóm, na jehož
zhotovení bylo potřeba dvanáct let pilné práce a 3 000 jednotlivých
dílů vyřezávaných lupénkovou pilou. Kromě těchto unikátů mohou
návštěvníci obdivovat celou řadu menších mistrovských exponátů.
Po večerech či po nocích vyrobené, však obdarované pečlivostí a
láskou svých autorů, se staly živoucím svědectvím vřelého vztahu
Krušnohorců ke své vlasti.

Muzeum Saigerhütte

Měděný hamr

Muzea v městských částech

Hlavní expozice

v Saigerhütte Olbernhau

Národopisné muzeum Dörnthal

Objekt
Saigerhütte
se
řadí
k
nejvýznamnějším historickým památkám
evropského hutnictví a je neodmyslitelně
spojen s těžbou stříbra v Krušných horách. Expozice v objektu bývalého Měděného skladu (Kupferwarenlager) zahrnuje jak historické nálezy, dobové nákresy a modely, tak projekci filmu „453 let báňského a
hutního průmyslu v Olbernhau“. V interaktivní části se pak návštěvníci
seznámí s vývojem huti Saigerhütte a s procesem oddělování mědi
od stříbra za pomoci tavení, s tzv. ságrováním.

Objevte proces ságrování v objektu bývalého Měděného hamru (Kupferhammer) s
hamerníkem v dobovém oděvu. Za zvuků
300 kg těžkého hlavního kladiva poodhalíte
tajemství zdejšího jediného dochovaného hamru z roku 1537. Téměř
čtyři staletí, tedy do roku 1914, sloužil k výrobě plechu, mís a kotlů z
barevných kovů.
V hamru se nacházejí celkem tři kladiva poháněna
vodním kolem o průměru
2,70 metrů a o šířce 1,50 metru. Návštěvníci si mohou z
prohlídky odnést originální
suvenýr – vlastnoručně
ukovaný talisman. Jen na
Vás však záleží, komu bude
nosit štěstí.
Kování talismanu a divadelní představení „Der
Hüttenmatths“ je
třeba objednat v
předstihu.

O Velikonocích v roce
2000 bylo v městské části
Dörnthal otevřeno nové
národopisné muzeum.
Návštěva kompletně restaurovaného hrázděného
domu Vás zavede do 1. pol.
19. stol. a Vy tak budete
mít možnost nahlédnout do všedního života
Krušnohorců.
Během prohlídky autenticky vybavené světnice, ložnice a parádního
pokoje se vcítíte do dobové atmosféry.
Otevírací doba:
čt, ne, st. svátky (kromě 31.10., Velkého pátku, Buß-und Bettag –
pohyblivý svátek): 14.00-17.00 hod. a dle domluvy

A kdo vyšplhá až do podkroví, ten se může těšit ze sbírky mechanických modelů. Krušné hory v létě či v zimě, hory či důlní šachty,
ruské kolo, pouť či jezdecká škola mohou být uvedeny do pohybu
pouhým stisknutím.
Pro malé návštěvníky je připraven nejen dětský koutek, nýbrž v celé
výstavě čítající více než 800 m2 jsou integrovány interaktivní exponáty, které čekají na zvídavé objevitele.

Otevírací doba hlavní expozice, únor-prosinec:
út-ne, st. svátky: 9.30-16.30 hod.; na Velký pátek od 13.00 hod.;
24./ 25./ 31. prosince zavřeno

Otevírací doba:
út-so: 10.30-16.30 hod., ne a st. svátky: 12.00-16.30 hod.
24./ 25./ 31. prosince: zavřeno

Prohlídky Měděného hamru (Kupferhammer), březen-prosinec:
út-ne, st. svátky: 9.30/10.30/ 11.30/ 13.00/ 14.00/ 15.00/ 16.00
hod. nebo dle domluvy; na Velký pátek od 13.00 hod.;
24./ 25./ 31. prosince zavřeno

Museum Olbernhau, Markt 7, 09526 Olbernhau
Tel. +49 37360 72180, Fax+49 37360 79521
eMail: museum@olbernhau.de

Museum Saigerhütte Olbernhau mit Kupferhammer
In der Hütte 10 · 09526 Olbernhau,
Tel. +49 37360 73367, Fax +49 37360 79567
eMail: saigerhuette@olbernhau.de

Opevněný kostel v Dörnthalu

Nákupní ulice v centru města

Hutní dům štoly Gnade-Gottes-Erbstollen

Systém vodních kanálů

Minigolfové hřiště

Outdoorový bikepark

Heimatmuseum Dörnthal
Freiberger Straße 516, Dörnthal, 09526 Olbernhau,
Tel. +49 37360 60239, eMail: dagmar.emmrich@olbernhau.de

Historické policejní muzeum Schönfeld
V prvním patře je prezentována expozice řemeslné a průmyslové
výroby v Olbernhau v průběhu staletí. Zvláštní pozornost je věnována
zpracování dřeva a kovů, díky kterému se město stalo proslulým.

Pamětihodnosti

Malé soukromé muzeum
v městské části Schönfeld
dokumentuje historii a vývoj bývalé Lidové policie a
dalších bezpečnostních
složek Ministerstva vnitra
Německé demokratické
republiky. Stála expozice prezentuje výstroj,
výzbroj,
vyznamenání,
organizační strukturu a dokumenty spojené s těmito bezpečnostními
složkami.

Kostel
v Oberneuschönbergu

Dětský hrací svět
Stockhausen

Městský kostel
v Olbernhau

Otevírací doba:
každou 3. sobotu v měsíci od 9.00-17.00 hod a dle domluvy
Polizeihistorisches Museum Schönfeld
Inh. Klaus-Dieter Erber, Schönfelder Straße 12, 09526 Olbernhau
Tel. +49 37360 6146, Mobil +49 151 17249414
eMail: klaus-dieter.erber@gmx.de

Mládežnické centrum Kleinneuschönberg

Zámek Pfaffroda

