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S priateľskou podporou miestnej tlače:

Vitajte v obci

Allmendingen

Srdečne vitajte v obci Allmendingen!

Veľmi srdečne Vás vítam v obci
Allmendingen a teším sa z Vášho záujmu.
Allmendingen leží v okrese Alb-Donau, približne 25 km od Ulmu.
Máme približne 4500 obyvateľov, z ktorých približne 3300 žije v
centre Allmendingenu a približne 1200 v mestských častiach
Ennahofen, Grötzingen, Niederhofen a Weilersteußlingen. Naša
obec je rozľahlá obec s približne 1 ha výmery na obyvateľa.
Atraktívne obytné časti, moderné vzdelávacie zariadenia, ako aj
čulý hospodársky život patria k najdôležitejším faktorom, ktorými
sa Allmendingen vyznačuje. Priamo na mieste sa nachádzajú
nákupné možnosti a komplexná zdravotná starostlivosť.
Allmendingen má optimálne napojenie na cestnú a železničnú sieť.
Táto obec je sídlom malých a stredných podnikov, ktoré zabezpečujú Allmendingenu širokú ponuku
pracovných miest a miest na vzdelávanie. Ďalšie pozemky na podnikanie budú v dohľadnej
budúcnosti k dispozícii za výhodných podmienok. Navyše onúka Allmendingen v strednodobom
horizonte nové stavebné časti pre mladé rodiny.
Netreba zabúdať ani na ponuku trávenia voľného času: siaha od vonkajšieho kúpaliska,
nádherných turistických trás, cez pôvabnú krajinu Dunajskej cyklotrasy, až po rozmanitú
štruktúru športových oddielov.
Všetkým Vám želám veľa zábavy pri spoznávaní našej obce.
Váš

Florian Teichmann
Starosta
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Topografia

Západnú časť územia obce tvoria Lutherské hory patriace do strednej časti
územia Flächenalb, ohraničené hlbokými úžľabinami so širokými pásmi
lesov. Vo vyšších častiach tu pokrýva spodná sladkovodná molasa Bielu
juru. Východnú časť opanováva približne 100 metrov hlboká, priehlbina
nížiny starého Dunaja, ktorou dnes preteká v opačnom smere (smerom na
juh) dolný tok rieky Schmiech. Rozsiahle nížinaté časti sa nachádzajú okolo
Meisenbergu, Steinsbergu a Schelklingenskej hory. Pod dnom údolia sú
staré riečne štrky, boky údolia z hornej Bielej jury. Ich vápencové a slínové
kopce sú základom cementového priemyslu obce Allmendingen. Úplne na
juhovýchode sa opäť objavuje molasa nad rýchlo klesajúcim povrchom z
obdobia Bielej jury. Zvlnený terén, až terén s plochými pahorkami z treťohôr
s trochou lesa je oddelené územie Niederhofenu na juhovýchode.

Allmendingen

Štatistické údaje

Naša obec má približne 4500 obyvateľov.
Z nich žije okolo 1300 obyvateľov v častiach
Ennahofen, Grötzingen, Niederhofen,
Weilersteußlingen.
Celková rozloha obce je: 4 586 ha
Centrálna časť Allmendingen leží 512 m n. m.,
najvyšší bod v Lutherských horách (Ennahofen)
leží 750 m n. m.
Súradnice obce Allmendingen: 9° 43 min.
východnej dĺžky a 48° 20 min. severnej šírky

História obce
Laurentius Kirche

St. Mariä Himmelfahrt

Altes Schloss

Leubeofen

Zámok

zemanov z Freybergu

„Starý zámok”, kedysi zámok s vodnou priekopou so
štyrmi okrúhlymi vežami, obklopený vodnou
priekopou, vybudovala okolo roku 1530 rodina
Rennerovcov. V roku 1782 nechal zeman Franz Xaver
z Freybergu vybudovať na mieste hospodárskej
budovy starého zámku, mini versajský zámok v štýle
raného francúzskeho klasicizmu ako obytné sídlo.

Až do predposlednej doby ľadovej pretekal cez dnešné údolia
riek Schmiech, Aach a Blau Dunaj až po Ulm. Vďaka
usadeninám si Dunaj vyrazil novú, dnešnú trasu. O tom, že
už pred približne 40 000 rokmi boli v našej oblasti ľudia,
svedčia nálezy z Hohlen Felsu v Schelklingene.
Prvá písomná zmienka o Allmendingene bola z roku 961,
kedy sa spomína ako „Alamuntinga”. Allmendingen mohol
však byť založený ešte skôr. Predpokladá sa, že bol založený
medzi 4. a 6. storočím.
„Allmendingen vyrástol spojením dvoch sídiel, z Veľkého
Allmendingenu na východnom okraji a Malého Allmendingenu
na západnom okraji tejto nivy. Až do polovice 13. storočia
patrilo toto miesto grófom z Berg-Schelklingenu. Už v 11.
storočí sa spomína Konrad z Allmendingenu, ako sluha grófov
na jeho hrade v Heilenbergu. V roku 1343 prešla dedina z
grófa z Bergu pod Rakúsko, ktoré dávalo Allmendingen v
nasledujúcich storočiach rôznym vazalom ako léno. V roku
1520 prešiel Allmendingen pod rakúskeho radcu Johanna
Rennera z Ehingenu. V roku 1593 predali Rennerovci
Allmendingen mestu Ehingen, ktoré predalo toto miesto v tom
istom roku zemanom z Freybergu, ktorým už patril Altheim.
O Malom Allmendingene sme sa po prvýkrát dopočuli v roku
1270, ako o mieste, z ktorého prešli páni z FreybergSteußlingenu do vojvodstva Würtemberg. Toto vojvodstvo
predalo potom toto miesto v roku 1751 pánom z FreybergAllmendingenu. Allmendingen bol počas tohto obdobia pod
ochranou Rakúska a patril k Prednému Rakúsku tak, ako
Schelklingen a Ehingen. V roku 1805 sa skončilo obdobie
malých štátov na území Nemecka. Vďaka novému
usporiadaniu Európy po Napoleonovi vzniklo kráľovstvo
Württemberg, do ktorého bol začlenený aj Allmendingen
a v roku 1810 sa stal vyšším územným celkom (okresom)
Ehingen.

Kostol svätého Vavrinca

Doklad o existencii kostola svätého Vavrinca je až zo začiatku
18. storočia (z roku 1709). Vo veži visia dva zvony odliate v
roku 1747 v Ulme, ktoré boli vyzdvihnuté na roztavenie počas
dvoch svetových vojen v rokoch 1917 a 1941, aby sa z nich
vyrobil vojenský materiál a ako zázrakom sa vrátili
neporušené.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Vznik tohto kostola je potrebné podľa kroniky pripísať rytierovi
Konradovi z Allmendingenu, ktorý sa v roku 1099 vraj podieľal
na krížovej výprave. Obraz Panny Márie
„Maria im Löchle“, ktorý so sebou priniesol, urobil z tejto
kaplnky pútnické miesto, takže okolo roku 1506 mohol byť
postavený kostol. Najstaršia zmienka o farnosti vo Veľkom
Allmendingene sa nachádza v krstnej knihe z roku 1610,
v ktorej sa Allmendingen uvádza už v roku 1400 ako
samostatná farnosť. V roku 1398 ju predali Harscherovci
mestu Ehingen, v roku 1490 sa stala súčasťou Spitalu. Až do
roku 1909 bol Allmendingen pobočkou farnosti Milosrdnej
Panny Márie v Ehingene. V roku 1914 bol kostol zväčšený.

Leubeho pec a cementáreň

Allmendingen označovali v 19. storočí za Eldorádo
cementového priemyslu. Nie menej ako 12 výrobcov cementu
skúšalo v Allmendingene šťastie. V závode firmy Schwenk
stoja ešte dnes pozostatky „Leubeho pece“ z roku 1867. Vo
svojom závode na Galgenbergu pálil Dr. Gustav Leube v roku
1865 prvý „prírodný portlandský cement” a založil prvú
továreň na výrobu portlandského cementu v oblasti južného
Nemecka. Až do roku 1883 mal tento závod zásoby, potom sa
Leube spojil s továrňou na cement v Stuttgarte, ktorá od
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polovice 80-tych rokov 19. storočiamala svoj závod v
Heilenbergu. Na Heilenbergu, uprostred lesa, stojí ešte dnes
zarastená ruina, ktorú by bolo možné považovať takmer za
starý hrad. Jedná sa ale o bývalú cementáreň z roku 1876. V
tejto cementárni pracovalo najskôr vodné koleso s priemerom
14 m. Vodu privádzali po pozdĺžnej osi zo svahu smerom
dolu. Veľký priemer kolesa bol potrebný, aby sa pri malom
množstve vody vytvoril veľký krútiaci moment.

Škôlka a škola

Oficiálne bola povinná školská dochádzka od roku 1799. Deti
sa vyučovali v starom dome kostolníka pri kostole. V roku
1834 nadobudla obec gazdovský dom a prestavala ho na
školu a radnicu (stará radnica). V roku 1887 bol tento dom
pre školu príliš malý a tak bola postavená nová škola
(meštiansky dom) s dvoma triedami pre 82 resp. 84 detí. Už
v roku 1895 školu zväčšili. V roku 1912 nasledovala výstavba
ďalšej budovy školy, dnešnej radnice. Od roku je škola na
Marienstraße.
Už od roku 1889 je v Allmendingene škôlka. Zriadila
a prevádzkovala ju Stuttgartská cementáreň až do roku 1926,
potom prešla do vlastníctva obce. Výchovu malých detí vtedy
prevzali mníšky z kláštora Reute, ktoré pracovali v
Allmendingene až do 70-tych rokov. V roku 1964 postavili
škôlku Sv. Márie a v roku 1988 škôlku Don Bosca.

Elektrina

Dňa 24. januára 1887 boli priestory Stuttgartskej cementárne
po prvýkrát elektricky osvetlené. Celé osvetľovacie
zariadenie pozostávalo z 56 žiaroviek. Až v roku 1909 bolo
v Allmendingene zavedené elektrické osvetlenie.

Čerpadlo pripomína dvory Siegentalu

V Siegentale nájdeme technickú pamiatku, nárazové
čerpadlo. Toto slúžilo na zásobovanie bývalých dvorov v
Siegentale vodou. Približne 150 rokov bol v Siegentale dvor
Siegental s „Horným” a „Dolným” Siegentalom
V roku 2010 boli tieto dvory zbúrané. Dnes dvor Siegental a
jeho históriu pripomína „nárazové čerpadlo”.
(Foto vpravo)

Technická pamiatka v Siegental

Erb Allmendingenu

Od roku 1930 zaviedla obec úradnú pečať, v ktorej znaku je
pod striebornou, čiernym württembergským parožím
vykladanou hlavou štítu v zlate znázornený vzpriečený čierny
kôň, pričom farby erbu boli zvýraznené obvyklým šrafovaním.
V 50-tych rokoch bol erb po dohodes Riaditeľstvom archívov
v Stuttgarte zmenený do dnešnej podoby.
Erb: „V striebornej farbe pod modrou hlavou štítu, v nej tri
zlaté gule (bochníky), jeden čierny vzpierajúci sa kôň
s červeným jazykom.“ Tento erb spája prvky erbov pánov z
Freybergu (gule) a meštianskej rodiny Rennerovcov (kôň),
ktorí taktiež mali v Allmendingene majetky. Ministerstvo
vnútra udelilo vylepšený erb spolu s vlajkou dňa
26. septembra 1956.
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Radnica

Starosta Florian Teichmann
Prednosta starostu

Samospráva
Tel. 7015-9

Ennahofen

Miestna samospráva

Hlavný úrad

Pani Baurová, vedúca úradu

Tel. 7015-15

Hlavný úrad / Nehnuteľnosti / Sanácia územia
Kontakt
Tel. 7015-15

Matrika / Poriadkový úrad
Kontakt:

Tel. 7015-18

Domovská stránka / Aplikácia

Tel. 7015-41

Pán Braun, vedúci úradu

Tel. 7015-24

Stavebný úrad

Tel. 7015-17

Kancelária pre občanov

Technický úsek
Technik

Tel. 7015-34

Tel. 7015-17

Finančná správa / Daňový úrad
Pán Mohr, vedúci úradu

Tel. 7015-31

Obecná kasa

Tel. 7015-14

Pokladnica mesta

Tel. 7015-23

Otváracia doba radnice
Pondelok - Piatok

08.00 hod. – 12.00 hod.

Utorok

13.30 hod. – 16.00 hod.

Dodatočné otváracie hodiny
Štvrtok

Naše časti – Miestne samosprávy

13.30 hod. – 18.00 hod.

Adresa – kde nás môžete zastihnúť
Bürgermeisteramt Allmendingen
Hauptstraße 16 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 7015-0 | Fax 07391 / 7015-35
info@allmendingen.de

www.allmendingen.de

Ennostraße 27 | 89604 Ennahofen | Tel. 07384 / 238

Grötzingen

Miestna samospráva

Grießtalstraße 2 | 89604 Grötzingen | Tel. 07384 / 425

Weilersteußlingen a Ermelau
Miestna samospráva

Steißlinger Straße 16 | 89604 Weilersteußlingen
Tel. 07384 / 220

Niederhofen s Schwörzkirchom a Pfraunstetten
Miestna samospráva

Hochsträß 18 | Schwörzkirch | Tel. 07391 / 6331

Ďalšie zariadenia Pobočka pošty
Hauptstraße 10 | 89604 Allmendingen

Otváracia doba: Pon. – Sob. 09 - 12 hod. a 14 - 18
hod. v stredu popoludní zatvorené

Bankomaty

Sparkasse Ulm

Allmendingen | Bahnhofstraße 3

Donau-Iller-Bank

Obchodné miesto | Allmendingen | Hauptstraße 20
Obchodné miesto | Grötzingen | Weilerstraße 6

Ďalšie úrady

Pobočka polície Schelklingen
Gartenstraße 5 | 89601 Schelklingen
Tel. 07394 / 933880
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Stále mobilní...

...vlakom a autobusom v pravidelnej MHD
Stanica Allmendingen je už síce postaršia a nestojí tu ani IC vlak, ale napojenie na železničnú a autobusovú dopravu je napriek tomu
vynikajúce

DING – pravidelná MHD

Vďaka spoločnosti DING (Donau-Iller-Nahverkehrsverbund
GmbH) je zabezpečené optimálne využitie v prímestskej
MHD (verejná MHD) v Allmendingene. MHD je zapojená do
dopravnej siete, pomocou ktorej sa dá dostať aj do všetkých
prímestských častí.

Prázdniny – Autobus na zavolanie

Občania Allmendingenu majú možnosť počas všetkých
prázdnin objednať si autobus na zavolanie (linky 231, 336 a
314). Tým sa vytvorí možnosť predovšetkým pre prímestské
časti, cestovať počas prázdnin autobusom do Allmendingenu,
iných prímestských častí alebo do Ehingenu. Kto chce v tieto
dni cestovať linkou 336, 314 alebo 231, musí si objednať
autobus na zavolanie! V prímestskej MHD (linka 337) jazdia
autobusy aj bez objednania, ako je uvedené v cestovnom
poriadku!

Verejné WLAN

V centre mesta medzi radnicou a vlakovou stanicou môžete
využiť bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet.
Station (SM!GHT). Stačí vytočiť HOTSPOT.

Pravidelná MHD v Allmendingene

Do školy a/alebo na stanicu tam a späť. Nastupovanie a
vystupovanie je možné na nasledujúcich zastávkach:
Kúpalisko, Panoramastraße/Lichseweg, Lichseweg/Ulica Don
Bosca, Stanica. Odchody sú prispôsobené na školské
vyučovanie, resp. začiatok/koniec vyučovania. Na stanici je
možnosť prestúpiť na vlak. Je možné cestovať ďalej do
Berkachu a Ehingenu až do centra mesta!
Cestovné poriadky DING pre Allmendingen
Linka 336 Altheim - Schwörzkirch - Hausen - Allmendingen
Linka 337 prímestská MHD Allmendingen

Večerný autobus do Ehingenu

Večerný autobus do Ehingenu jazdí každý deň (okrem
nedele) vo večerných hodinách do polnoci v 1-hodinových
intervaloch (piatok, sobota) resp. v 2-hodinových intervaloch
(pondelok - štvrtok)
s linkou 310b do Allmendingenu, Altheimu a je zosúladený s
vlakmi z Ulmu od autobusovej stanice Ehingen a okresného
súdu.
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Rekreačné zariadenie
Meštiansky dom

Voľný čas a šport

Vonkajšie kúpalisko

Verejné zariadenia

Najznámejšie a najobľúbenejšie zariadenie na trávenie
voľného času, ktoré Allmendingen ponúka,je kúpalisko. Síce
je toto „kultové kúpalisko” už postaršie, v lete je
obľúbeným miestom na stretávanie sa, plávanie, na oddych
alebo jednoducho na holdovanie slnku. Nádherná lokalita a
zvláštna atmosféra, ktorá vychádza z tohto kúpaliska sú
obzvlášť obľúbené u rodín s deťmi a hostí kúpaliska, ktorí si
chcú vychutnať pokoj. Ihrisko na plážový volejbal, ihrisko na
minigolf pri vonkajšom kúpalisku a reštaurácia pri bazéne
dopĺňajú bohaté možnosti na trávenie voľného času a
oddych.
Otváracie hodiny od mája do septembra: 08.00 – 20.00 hod.
(Rezervujeme si právo na úpravu otváracích hodín v
závislosti od počasia)
Schwimmbadweg 32 | Allmendingen | Tel. 07391 / 5580

Meštiansky dom

Hauptstraße 18, Allmendingen

Telocvičňa a sála

Marienstraße 16, Allmendingen

Bergemská obecná hala
Schulweg, Weilersteußlingen

Hochsträßska hala Niederhofen
Sportplatz Schwörzkirch, Härtleweg 17

Obecná knižnica Altheim

Obecná knižnica v Altheime je prístupná aj pre obyvateľov
Allmendingenu. Táto knižnica je otvorená každú stredu od
17.00 hod. – 19.00 hod. V knižnici sú knihy pre mladých a
starých a pre ľudí s rôznym vkusom.
Birkenstraße 6 , Altheim

Detské ihriská

Detské ihrisko pri hostinci Kríž
Detské ihrisko Pri vŕbe

Detské ihrisko na štadióne

Detské ihrisko v Ennahofene pri vodojeme

Detské ihrisko vo Schwörzkirchu pri radnici

Športové a rekreačné zariadenie
s futbalovým ihriskom pri škole

Športoviská

Štadión na Hermannstraße
Športovisko pri vodojeme v Ennahofene
Športovisko v Schwörzkirchu

Tenis

Tenisové kurty na Marienstraße
Tenisové kurty v Ennahofene

Športová streľba

Strelnica Schützenheim pri telocvični a sále

Gymnastika a fitnescentrá

TSV Allmendingen, Sportplatzweg 1
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Jumelage- Partnerstvo
Allmendingen a Querqueville

Obec Allmendingen má už viac ako 35 rokov partnerstvo s francúzskou obcou Querqueville v Normandii a udržiava
priateľské vzťahy s obcou Allmendingen pri Berne vo Švajčiarsku.

Querqueville / Normandie (Frankreich)

Podpisom zmluvy o partnerstve v júni 1981 sa zrodilo
partnerstvo medzi Querquevillom a Allmendingenom.
Querqueville leží neďaleko Cherbourgu na francúzskom
pobreží kanála La Manche. Od uzatvorenia tejto dohody sa
konalo už mnoho stretnutí.

Keď sa pozrieme na stretnutia oboch obcí, ktoré sa konali, tak
bude Allmendingen v roku 2021 hostiteľom francúzskych
priateľov. Turnusovo sa koná jedno stretnutie každých päť
rokov.

Úzky kontakt udržiava súbor ľudových tancov Weilersteußlingen
so súborom Alfred Rossel z Querquevillu. Z týchto stretnutí
vznikli aj dlhoročné súkromné priateľstvá.
Pre francúzskych hostí, ktorí znovu a znovu navštevujú
Allmendingen, je k dispozícii partnerský byt v bývalej býčej
maštali.

Starostovia Jean-Michel Maghe a Florian Teichmann zasadili na
výročie konca vojny strom mieru.

Stému výročiu konca prvej svetovej vojny bola venovaná
návšteva v Querqueville v novembri 2018. Deväťčlenná
delegácia z Allmendingenu, vedená starostom Florianom
Teichmannom, sa zúčastnila na spomienkovej slávnosti.

Partnerský byt - Dovolenka v Allmendingene

Chcete stráviť svoju najbližšiu dovolenku v Allmendingene?
Môžete kľudne bývať počas svojej dovolenky

v partnerskom byte. Rezervácie prijíma úrad starostu v
Allmendingene, Tel. 07391/7015-9 alebo na druhej strane
Komitee Jumelage.

V roku 2011 prišla časť našich francúzskych priateľov dokonca na
bicykloch do Allmendingenu – pozoruhodný výkon vzhľadom na
vzdialenosť 1088 km..

Allmendingen pri Berne (Švajčiarsko)

Obec Allmendingen udržiava od roku 1978 priateľský kontakt s
obcou Allmendingen pri Berne. Pri tomto Allmendingene sa
jedná o jediný Allmendingen, ktorý sa dá okrem nášho
Allmendingenu nájsť v Európe ako samostatná obec.
V súvislosti s oslavou 1000 rokov obce v roku 1961 sme
nadviazali kontakt; spojenie sa vtedy neuskutočnilo. Avšak od
roku 1978 sa udržiava živé priateľstvo s Allmendingenom pri
Berne.

Partnerský byt v bývalej býčej maštali
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Nakupovanie v Allmendingene

V Allmendingene nájdete všetko pre každodennú potrebu. Pekárne, kvetinárstvo, predajne nápojov, supermarket, týždenný
trh a ďalšie.

Potraviny

Kvety Záhrada Rastliny

Hauptstraße 69 | 89604 Allmendingen

Bahnhofstraße 2 | 89604 Allmendingen

Pekáreň & cukráreň Frenz
Pekáreň HAMMA

Pekáreň na trhu REWE. Otvorená v nedeľu dopoludnia.
Marienstraße 8 | 89604 Allmendingen

Pekáreň Kienzle

Hauptstraße 22 | 89604 Allmendingen

Trh REWE

Marienstraße 8 | 89604 Allmendingen

Mäsiarstvo Diesch

Mäsiarstvo Diesch z Rottenackeru prichádza so svojím
predajným vozom v utorok a v piatok od 16 - 19 hod.
a v sobotu od 8 - 12 hod. na Radničné námestie.

Braigestraße 29 | 89609 Rottenacker | Tel. 07393 / 3366

Nápoje

Nápoje oáza Fuchs

Hauptstraße 10 | 89604 Allmendingen

Finkbeiner

Hauptstraße 56b | 89604 Allmendingen

Predaj z dvora

Predaj z dvora Mall

Mallov predaj z dvora v Schwörzkirchu ponúka sezónne
produkty vlastnej výroby, ako napr. jahody a špargľa.
Härtleweg 3 | 89604 Allmendingen-Schwörzkirch

Týždenný trh

Každý štvrtok ráno sa na Radničnom námestí koná
týždenný trh.

Kvety Haimerl
Záhradníctvo

Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami Allgaier
Mühlgasse | 89604 Allmendingen

Odevy

Bea’s Dessous

Spodná bielizeň vo všetkých veľkostiach sa dá nájsť u Beaty
Rade pri
Osterholz | 89604 Allmendingen

Kaderníctvo

Vlasové štúdio Ernst

Hauptstraße 17 | 89604 Allmendingen

Rozhranie Joos

Hlavná ulica | 89604 Allmendingen

Holičstvo žlté

Hauptstraße 22 | 89604 Allmendingen

Čerpacia stanica

Raj tankovania a umývania Fuchs
Xaveriusstr. 2 | 89604 Allmendingen

Nakupovanie v regióne

Okuliare, hodiny, šperky - Moll
Hirschgasse 4 | 89601 Schelklingen

Dom obuvi Kohn

Hirschgasse 2 | 89601 Schelklingen
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Bistro, Reštaurácie

Reštaurácie, hotely, hosťovské izby

Schmidtovo Bistro

Kleindorfer Straße 56a | 89604 Allmendingen

Hotely, hosťovské izby
Hotel Dietz

Tel. 07391 / 754164

Hauptstraße 23 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 77076-0

Hostinec Hasenstüble

Auf dem Büchel 5 | 89604 Allmendingen

Otvorené: Pondelok - Nedeľa od 11 hod.
Grécka a nemecká kuchyňa

Ried 2 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 758226

Otvorené : Freitag - Sonntag

Sedliacky dvor Schlossmühle

Schwenkstraße 6 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 2008

Klar

Tel. 07391 / 772650

Hosťovské izby a apartmány až pre 6 osôb.

Allgaier - rekreačný dom

Holunderweg 1 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 7891722

Otvorené: Streda - Nedeľa

Reštaurácia pre športovcov
Nemecká a talianska kuchyňa

Sportplatzweg 1 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 71270

Cafeteria

V našich mestských častiach
Café time out vo vodnej veži
Galgenberg | 89604 Ennahofen

Otvorené: Máj až Október od piatka do nedele
Štvrtok - Nedeľa: 09 hodiny - západ slnka

Caféteria Gundis Lädele

Ehinger Straße 32 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 7816183

Reštaurácia na kúpalisku

Iba v letných mesiacoch a počas prevádzky kúpaliska
otvorená od 10 do 20 hod.

Obedy Káva Pivná záhrada Hosťovské izby

Kaviareň
"time out"
Čas na hop
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Skola

Jasle Don Bosca

Jasle a škôlka Don Bosca

Opatera a škola

Všetko na jednom mieste - Jasle, škôlka a škola

Naše jasle „Don Bosca” sú zariadením, ktoré dopĺňa
a podporuje rodinu a pozostáva na jednej strane z jaslí na
opateru malých detí vo veku medzi 0 až 3 roky, ako aj na
celodennú opateru detí starších ako 3 roky. Toto zariadenie je
nastavené na osobitné potreby malých detí.
Ponuka opatery je k dispozícii pre malé deti z obce.
Detské jasle ponúkajú 30 miest pre deti mladšie ako 3 roky,
ako aj 40 miest na celodennú opateru pre deti staršie ako 3
roky.

Pravidelné škôlky

Pre deti od 21/2 roka, ktoré po dovŕšení 3. roku života
potrebujú pravidelné miesto v škôlke, môžu navštevovať
vekovo zmiešané triedy v pravidelných škôlkach.

Škôlka sv. Márie

Škôlka sv. Márie je škôlka s tromi triedami. K dispozícii je
57 miest v škôlke.
Zriaďovateľ: Katolícka cirkevná obec Allmendingen.

Kindergartenweg 5 | 89604 Allmendingen | Tel. 07391 / 239

Škôlka „Lube”

Obecná škôlka „Lube” vo Weilersteußlingene. Škôlka zložená
z jednej triedy.
Zriaďovateľ: obec Allmendingen.

Schulweg 10/1 | Weilersteußlingen | Tel. 07384 / 261

Škola až po strednú školu nižšieho stupňa

Allmendingen ponúka tri školy priamo na mieste.
V Allmendingene a Weilersteußlingene sú to samostatné
základné školy, ako aj všeobecná stredná škola SchelklingenAllmendingen. Základná škola Allmendingen a
všeobecná stredná škola poskytujú prostredníctvom
spoľahlivej základnej školy a celodennej školy priebežnú
opateru, ktorá vychádza v ústrety spojeniu rodiny a práce.

Základná škola Allmendingen

Základnú školu navštevujú deti z Allmendingenu

a Hochsträßu. Je to celodenná voliteľná škola a od
utorka do štvrtka ponúka opateru až do 15.30 hod.
Marienstraße 18 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 753
www.schule-allmendingen.de

Základná škola Weilersteußlingen

Základnú školu vo Weilersteußlingene navštevujú deti
z lokality Lutherských hôr.
Schulweg | 89604 Allmendingen-Weilersteußlingen
Tel. 07384 / 411

Všeobecná stredná škola
Schelklingen- Allmendingen

Všeobecná stredná škola Schelklingen-Allmendingen je
celodenná škola v dvoch strediskách. Zriaďovateľom je
mesto Schelklingen. Triedy od 5 do 7 sa vyučujú v
Allmendingene, triedy od 8 do 10 v Schelklingene.
Šesťročný cyklus vzdelávania končí stredoškolským
vzdelaním nižšieho stupňa (výučný list) alebo ukončením
základného vzdelania. Už od 9. triedy je možné získať
ukončenie základného vzdelania.

Stredisko Allmendingen

Marienstraße 18 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 753 / 915 | Fax 753 / 916

Hudobná škola pre mládež v spolupráci s Hudobnou školou
Ehingen a VHS Allmendingen dopĺňajú vo vzdelávaní
dospelých rozsiahlu ponuku vzdelávania v našej obci.
Škôlka sv. Márie
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zdravotné dni

Zdravie

zdravé telo, pekný úsmev, správne lieky
V Allmendingene nie je cítiť nedostatok vidieckych lekárov.
Dve ambulancie všeobecných lekárov s tromi špecialistami,
jeden zubár, fyzioterapeuti a psychoterapeuti, ako aj lekáreň
priamo na mieste svedčia o vysokom štandarde.

Psychoterapia

Lekáreň

Nemocnice

Lekáreň sv. Martina

Hauptstraße 10 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 1000
Pohotovostné služby: pozri informačný leták

Lekári

Všeobecný lekár Drs. Blankenhorn

Dr. med. Hermann Blankenhorn | Internista
Dr. Sophia Blankenhornová | Špecialista na všeobecné
lekárstvo
Bahnhofstraße 3 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 70370 | Fax 07391 / 703722

Dr. med. Achim Spitzmüller

Špecialista na všeobecné lekárstvo

Hauptstraße 10 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 8031 | Fax 07391 / 752819

Zubár

Dr. Roland Detzel & Kolegovia

Hauptstraße 24 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 3233 | Fax 07391 / 54261
www.drdetzel.com

Fyzioterapia
Rolf Baumann

Hauptstraße 24 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 758618

Fyzioterapeutický tím Ender

Schwimmbadweg 13 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 3795

Dr. rer. biol. hum. Viktor Terpeluk

Lange Straße 56 | 89604 Allmendingen-Grötzingen
Tel. 07384 / 6259

Univerzitné kliniky v Ulme
Tel. 0731 / 502-01

Okresná nemocnica Blaubeuren

Tel. 07344 / 170-0 | Fax 07344 / 7692

Okresná nemocnica Ehingen

Tel. 07391 / 586-0 | Fax 07391 / 2262

Zverolekár

Veterinárna ambulancia Kay

Blaubeurer Str. 87 | 89601 Schelklingen
Tel. 07391 / 245585

Dni zdravia

Počas jesenných prázdnin sa konajú už viac ako 35 rokov
Allmendingenské dni zdravia. Dvojdňová výstava v telocvični
a týždenný cyklus prednášok v meštianskom dome informujú
o všetkom ohľadne zdravia.
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Kostol Laurentius v Kleinallmendingen

Cirkev a sociálne záležitosti

Katolícka cirkevná obec

Duchovná správa Allmendingen
Farár Martin Jochen Wittschorek

Do duchovnej správy Allmendingen patria farnosti
Nanebovzatia Panny Márie Allmendingen, Sv. Michala
Altheim, Sv. Štefana Schwörzkirch.
Farský úrad

Kirchplatz 2 | 89604 Allmendingen | Tel. 07391 / 53735
www.se-allmendingen.de

Poľsky hovoriaca obec

Pre našich starších spoluobčanov

Obec ponúka svojim starším spoluobčanom už od roku
1956 možnosť stráviť jeseň svojho života priamo v centre.
V „Spoločenskom dome” v domove pre seniorov, ktorý sa
nachádza priamo v centre, je možné bývanie s opaterou v
moderných apartmánoch

Bürgerheim – spoločenský dom

Ehinger Straße 2 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 509586
Radnica: Tel. 07391 / 7015-12

Do duchovnej správy patrí aj poľsky hovoriaca cirkevná
obec Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza.
Farnosť Ježiša Krista dobrého pastiera (Parafia Jezusa
Chrystusa Dobrego Pasterza)
Farár: Krzysztof Myjak

Farský úrad
Ehinger Straße 6 | 89604 Allmendingen | Tel. 07391 / 7649457

Evanjelická cirkevná obec

Weilersteußlingen - Allmendingen

Spoločenský dom v rezidencii

Kasperová Farský úrad Weilersteußlingen

Starostlivosť o starých, chorých a rodiny

Farárka Angelika Kasper

Steißlinger Straße 10 | 89604 Allmendingen | Tel. 07384 / 404

Protestantská cirkev Allmendingen
Freybergring 1 | 89604 Allmendingen

Ambulantná starostlivosť

spoločnosti Krankenhaus GmbH okres Alb-Donau
Okresná nemocnica Ehingen
Spitalstraße 29 | 89584 Ehingen
Miestnosť 101 | Tel. 07391 / 586-586

Centrum sociálnych služieb

Erbach / Allmendingen / Schelklingen
Erlenbachstraße 19 | 89155 Erbach | Tel. 07305 / 3601

Sieť hospicov Donau-Schmiechtal

Schlossstraße 29 | 89155 Erbach | Tel. 07305 / 9355199
Protestantský kostol a fara vo Weilersteußlingen
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Allmendingen
v údolí Schmiechtal
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Hospodárske stredisko Allmendingen

1280 pracovných miest, 180 miest na čiastočný pracovný úväzok,
75 miest na vzdelávanie

Obec Allmendingen je ako hospodárske stredisko žiadaná. Popri troch veľkých
priemyselných podnikoch Burgmaier, Rampf a Schwenk sa v minulých rokoch
v priemyselnej zóne Riedäcker usídlili ďalšie podniky. Preto sa plánuje nová
priemyselná zóna.
Podľa správy štatistického úradu krajiny Badensko-Württembergsko z mája 2018
je v Allmendingene 1280 pracovných miest. Z nich pripadá 965 miest na výrobný
priemysel, 164 na obchod, dopravu, pohostinské služby a 164 osôb pracuje v
službách. V Allmendingene nájdete okolo 180 miest na čiastočný pracovný úväzok
a 75 miest na vzdelávanie. S globalizáciou rastú aj nároky na rýchly internet pre
miestne firmy. Okolo 1,3 milióna Euro poskytne obec na vybudovanie
pripojenia v obci, aby v dohľadnej budúcnosti bol k dispozícii rýchly internet pre
každého, aj pre súkromné osoby.

Zistite viac o podnikoch v našej obci

Burgmaier Technologies

V každom nemeckom aute sa nachádza v priemere 15 dielov z firmy Burgmaier
Technologies: Na zabudovanie pripravené presné sústružené diely, ktoré sú
zabudované napríklad v brzdových sústavách, riadeniach, vstrekovacích
systémoch alebo v prevodovkách. Každý deň sa dodáva okolo 700 000 dielov
zo štyroch závodov Burgmaier partnerom do celého sveta. V úzkej spolupráci
s medzinárodnými zákazníkmi sa realizujú produkty na mieru v hlavnom sídle
v Allmendingene, od prvého nápadu až po sériovú výrobu.

Kľúčovými stavebnými prvkami firemnej kultúry sú kompetentnosť, presnosť a
spoľahlivosť. Práve vďaka týmto hodnotám získala táto rodinná firma pozíciu na
špici medzinárodného trhu. Orientácia na zákazníka, kvalita a schopnosť nájsť na
každú úlohu najlepšie riešenie, tvoria základ každodennej práce. Vynikajúce
odborné a metodické schopnosti, štíhla organizačná štruktúra a optimálny priebeh
výroby sú veľmi silné stránky firmy Burgmaier. Vďaka schopnosti inovovať, snahe
o neustále zlepšovanie a s najmodernejšími výrobnými prevádzkami dosahuje firma
maximálnu hospodárnosť pre obidve strany a „tak to dokáže utiahnuť”, zostať
v globálnej konkurencii na špici.
Počet zamestnancov: 800 / z toho 275 zamestnancov v stredisku Allmendingen
Rok založenia: 1931

Burgmaier Technologies GmbH + Co KG
Hauptstraße 100 - 106 / 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 50070
www.burgmaier.com

S pomocou 800 zamestnancov sme sa
vypracovali na jedného z vedúcich
výrobcov presných dielov a zásobujeme
našich zákazníkov po celom svete.
S týmto regiónom sme úzko spojení viac
ako 87 rokov. Celý podnik sa snaží spolu
vo vývoji, konštrukcii, výrobe, montáži a
v oddelení zabezpečenia kvality, na 250
výrobných strojoch, na 31 000 m² výrobnej
plochy o heslo Quality First – Kvalita na
prvom mieste.
Vášeň v bezchybnej výrobe je garanciou
toho, že dokážeme našich zákazníkov
nadchnúť aj v budúcnosti. Reagujeme
na zmeny na trhu flexibilne, aby sme si
dlhodobo zabezpečili úspech nášho
podnikania a aby sme dokázali svojim
zákazníkom ponúknuť inovatívne riešenia
a zamestnancom atraktívne pracovné
miesta.

Napokon: približne 350 000 dielov
opúšťa každý deň naše závody a štatisticky sa v každom európskom aute
nachádza päť dielov od spoločnosti
Burgmaier.
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Rampf Formen GmbH

Že sa z na začiatku 20-tych rokov malej firmy raz stane jeden
z najväčších výrobcov foriem pre betonársky priemysel na
svete, to by si zakladateľ firmy Franz Rampf starší nebol
pomyslel ani vo sne. Dnes patrí firma Rampf k vedúcim
výrobcom oceľových foriem pre priemysel betónových tvárnic
na svete. Či už dlaždice, podlahové platne, murivo, obrubníky,
ekodlaždice alebo kamenné prvky na stavbu záhrad – Rampf
skonštruuje a postaví vhodnú formu pre každý kameň. Vysoko
kvalifikované tímy pracujú kontinuálne na ďalšom vývoji a
nových technických riešeniach v konštrukcii foriem na betónové
tvarovky. V úzkej spolupráci so zákazníkmi z betonárskeho
priemyslu sa vyvíjajú aj špeciálne high-tech - riešenia pre
špeciálne výzvy vo výrobe kameňa. Know-how zamestnancov
a skúsenosti za niekoľko desaťročí robia z firmy Rampf
uznávaného a spoľahlivého partnera.
Formy od spoločnosti Rampf sa úspešne používajú po celej
zemeguli . Ako medzinárodne pôsobiaci koncern s hlavným
sídlom v Nemecku vlastní firma Rampf aj pobočky v USA,
Kanade, Francúzsku, Poľsku a Maďarsku. Celosvetovo
zamestnáva firma Rampf asi 550 zamestnancov, z toho asi
220 v sídle firmy v Allmendingene.
Počet zamestnancov 550 | Rok založenia 1926

Rampf Formen GmbH

Altheimer Str. 1 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 5050
www.rampf.de

WIR BRINGEN
STEINE IN FORM.
RAMPF zählt seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden
Herﬆellern von Stahlformen für die Betonﬆeininduﬆrie.
Dabei geben wir uns nie mit dem Erreichten zufrieden,
sondern suchen ﬆets nach neuen Technologien für immer
speziellere Herausforderungen.
Als international agierende Unternehmensgruppe
beschäftigen wir weltweit etwa 550 Mitarbeiter, davon
alleine etwa 220 am Hauptsitz in Allmendingen.

IDEEN FORMEN STEINE
www.rampf.de

Schwenk Zement KG

„Stavebné materiály žijú“ – to je podstata toho, za čím si
stojíme. Ako rodinný podnik s viac ako 170-ročnou tradíciou
spája Schwenk dnes rozsiahle know-how z viacerých odvetví.
Cement a špeciálne stavebné materiály, betón, piesok a štrk a
čerpadlá, to sú kľúčové kompetencie koncernu SCHWENK
zaoberajúceho sa stavebnými materiálmi. Až naša schopnosť
všetky ich navzájom prepojiť, umožňuje optimálne riešenia.
Naše nadšenie a vášeň dávame do neustáleho vývoja nášho
stavebného materiálu a všetkých jeho surovín. K tomu patrí aj
optimalizácia všetkých procesov a štruktúr, aby sme vždy boli
o krok vpred.
Rozmýšľanie a konanie v súlade s trvalo udržateľným rozvojom,
spojené s najvyššou kvalitou v celom hodnotovom reťazci, to je
naša požiadavka. Pritom preberáme zodpovednosť za človeka,
prírodu a životné prostredie a každý deň sa zasadzujeme za to,
aby sme pracovali ešte efektívnejšie a šetrnejšie k životnému
prostrediu. Dlhodobé partnerstvá s dodávateľmi, zákazníkmi
a zamestnancami sú pritom elementárnou súčasťou. Od
založenia nášho prvého závodu v Allmendingene sa preto
staráme o rozsiahlu bezpečnosť a ochranu zdravia nášho tímu
pri práci. Napriek dnešnej veľkosti sa nám podarilo, zachovať
plochú organizačnú štruktúru stredne veľkého podniku s
krátkymi rozhodovacími kanálmi. Spolu s tým, že pevne stojíme
na zemi a že sme hrdí na to, že sme súčasťou spoločnosti
Schwenk, vytvárame každý deň spolu veľa.

Schwenk Zement KG

Fabrikstraße 62 | 89604 Allmendingen
Tel. +49 731 / 9341-109
www.schwenk.de

Schrade Kabel- und Elektrotechnik

Schrade je stredne veľký podnik elektropriemyslu s hlavným
sídlom v Allmendingene. V 20. roku existencie tu pracuje okolo
85 zamestnancov na montáži káblov, vo výrobe elektrokomponentov a riadení ako aj v konštrukcii rozvodných skríň. Ďalších
75 zamestnancov bude nasadených vo výrobe väčšieho
množstva kusov v susednom Poľsku.
Počet zamestnancov 85 + 75
Rok založenia 1997

Carl-Benz-Str. 1 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 70740
www.schrade-kabel.de
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Poľnohospodárstvo

Štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve

Zásadné štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve
neobišli bez stopy ani Allmendingen a jeho časti. Keď
tu v 70-tych rokoch minulého storočia bolo ešte viac ako
100 podnikov, tak dnes ich je už iba zopár. Situácia v
oblasti príjmov a nedostatok nasledovníkov boli pre
mnohé podniky dôvodom, prečo museli skončiť s
poľnohospodárstvom. Poľnohospodárstvom
ovplyvňované obce na Lutherských horách a na
Hochsträßi si síce zachovali svoj poľnohospodársky
charakter, avšak je tu už len málo aktívnych
poľnohospodárov. Takisto v Allmendingene, kde boli
poľnohospodárstvo, živnosti a priemysel po dlhé roky v
súlade.
Podniky, ktoré zostali, sa špecializovali a vsádzajú dnes
na dobytok, ktorý dáva mlieko a ošípané alebo sa
orientujú na medzery na trhu. Z poľnohospodárov na
plný úväzok sa stali podnikatelia.
S postupom štrukturálnych zmien sa presadili
predovšetkým vysoko technicky vybavené podniky v
chove hovädzieho dobytka a ošípaných s veľkými
zásobami, tak to bolo aj v Allmendingene. Preto
nájdeme v Weilersteußlingene, Grötzingene, ako aj v
obci Hausen ob Allmendingen a v Pfraunstettene vysoko
moderné mliekarenské podniky, s viac ako 100 dojnicami. Úspešné podniky na chov strakatého dobytka
nájdeme v obciach Hausen ob Allmendingen a
Grötzingen, odtiaľto pochádzali v minulých rokoch
najkrajšie kravy Badenska - Württembergska.
Biofarmári s chovom dobytka, ktorý dáva mlieko v
Allmendingene a v Schwörzkirchu. Na Hochsträßi sa
úspešne pestuje aj šošovica pod názvom „Alb-Laisa”,
tak isto ako jahody a špargľa, ktorú je sezónne možné
kúpiť z vlastných dvorov, na trhoch a v supermarketoch.

Allgaier Agrarhandel

Kvalitné produkty, enormná flexibilita a trvalo udržateľný
rast – za tým si stojí rodinný podnik Allgaier Agrarhandel už
desaťročia. Podnik bohatý na tradície ponúka dnes širokú
škálu produktov pre poľnohospodárov, ktorá siaha od osív,
cez krmivá a obilie, až po prípravky na ochranu rastlín ako aj
pomocné materiály a prevádzkové prostriedky. Podnik
založený už v roku 1858 ako mlyn od svojej špecializácie na
obchod s krmivami a hnojivami v roku 1959 neustále rástol.
Dnes existujú okrem technicky dobre vybaveného hlavného
sídla v Allmendingene dve ďalšie pobočky v Gussenstadte a
Bondorfe.
Pracovať úspešne a pritom konať zodpovedne je pre šéfa
firmy Karla Allgaiera najvyšší princíp.
Počet zamestnancov 55 | Rok založenia 1858
výkonný riaditeľ: Karl Allgaier
Allgaier Agrarhandel GmbH & Co.KG
Mühlgasse 12 | 89604 Allmendingen
Tel. 07391 / 70040
www.allgaier-agrarhandel.de

Počas zberu obilia sa do Allgaier dodá až 2500 ton obilia denne.

Biofarmár Franz Häußler
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Masopustný sprievod

Tipy na voľný čas

Podujatia s tradíciou ...

Allmendingen ponúka rozmanitú a rôznorodú ponuku trávenia voľného času. O to sa starajú okrem iného miestne zväzy.
Rozmanitá ponuka podujatí po celý rok svedčí o nenarušenom živote v obci.

FiZ - „Slávnosť v centre”

Je to slávnosť slávností v Allmendingene.

V prvý víkend letných prázdnin sa koná podujatie „Fest im
Zentrum – Slávnosť v centre” skrátene nazývané „FiZ”. Od
roku 1994 je táto dvojdňová slávnosť „od Allmendingenčanov
pre Allmendingenčanov’ a nielen obyvatelia Allmendingenu
prúdia potom na Radničné námestie. Nonstop zábava vďaka
Allmendingenským zväzom
a širokej kulinárskej ponuke, ako aj rozmanitému rámcovému
programu špeciálne pre deti rozbúchajú srdcia návštevníkov
rýchlejšie. Jednoducho zážitok pre mladých aj starých - kde
povinná jazda historickým hasičským vlakom patrí taktiež k
návšteve podujatia FiZ, ako „Kichla” bergemských vidieckych
žien.

Podujatia pod holým nebom a slávnosti pod stanom

Nočný a detský sprievod

Na „FiZ”

Záhradná slávnosť Bergemského
hudobného spolku | Júl

V záhrade Adlerwirtovcov v Grötzingene sa v júni / júli koná
tradičná záhradná slávnosť. Po stránke hudobnej a kulinárskej je toho v ponuke veľa.

Hochsträßsky festival pod holým nebom | Júl

Na karnevale s názvom Fasnet preberajú Allmendingenskí cigáni so svojimi skupinami žezlo v obci. Nočný sprievod s viac
ako 80 skupinami v maskách a hudobnými kapelami a detský
sprievod s predchádzajúcim súdnym procesom na
Radničnom námestí sú nádhernou prehliadkou bláznov.

Pri Hochsträßskej hale vo Schwörzkirchu sa v júli koná
Hochsträßsky festival pod holým nebom. Dobrá nálada, bujará hudba a dych berúci výhľad na horné Švábsko, dávajú
tejto slávnosti športového oddielu SV Niederhofen osobitnú
atmosféru.

S defilé zúčastnených hudobných kapiel po kruhovom objazde na ulici Marienstraße sa začínajú trojdňové hudobné
slávnosti na ploche určenej na slávnostné príležitosti. Ale v
ponuke je toho veľa, nielen po stránke hudobnej.

Chutné kuracie mäso z grilu pritiahne v auguste mnoho
návštevníkov z blízka aj z ďaleka na námestie v obci Ried
keď Hasenstüble.

Okresné hudobné slávnosti | Máj / Jún

Göckelesfest | August
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Zabíjačkové hody

Sichelhenke - Dožinky | Oktober

Uprostred októbra pozýva hudobný spolok na Sichelhenke
(dožinky) s klobásovým vývarom v kôlni v Hausene ob
Allmendingen. Sviatočný víkend začína večerným politickým
mítingom miestnej CDU. Významní krajinskí politici a
ministri už medzičasom poznajú našu mestskú časť Hausen.

Bergemský sviatok jesene | Oktober

Na konci októbra pozýva hudobný spolok a športový zväz na
svoj sviatok jesene s klobásovým vývarom v spoločenskej
hale v Bergeme.

Klobásový vývar v Niederhofene | November

Bergemský sviatok jesene

Aj na Hochsträßi je začiatok novembra časom zabíjačkových
tanierov, krvavničiek a jaterníc, keď športový zväz Niederhofen pozýva do haly v Hochsträßi.

Výstavy, trhy

Prehliadka drobných zvierat | Január

Okolo Troch kráľov sa koná každoročná výstava Zväzu
chovateľov drobných zvierat v telocvični a sále.

Burza kníh | November

Jedna z najväčších búrz svojho druhu sa v
novembri koná v telocvični a v sále.

Vianočné trhy | December

V predvianočnom období sa o vianočnú náladu starajú
predajné stánky na Radničnom námestí na Allmendingenských vianočných trhoch Zväzu živnostníkov a podnikateľov.
A kto chce, môže si so sebou zobrať domov hneď aj vianočný
stromček.

Kultúra a koncerty

Výročný koncert BHS

Na jar pozýva Bergemský hudobný spolok Grötzingen na
svoj výročný koncert do Bergemskej spoločenskej haly.

Veľkonočný koncert

Na Veľkonočnú nedeľu sa prezentuje hudobný spolok
Allmendingen v telocvični a sále.

Výročný koncert spolku akordeonistov | November
Výročný koncert hudobného spolku | December

Sportové

Memoriál Karla Knaba | December

Medzi Vianocami a Silvestrom sa v telocvični a sále koná
turnaj v halovom futbale pre mládežnícke družstvá, aktívnych
športovcov a B družstvá.

Výstava drobných zvierat

Pre

Švábov a tých, ktorí sa
ešte chcú nimi stať !

Klobásový vývar

Klobásový vývar, vlastne vývar z klobásy, v ktorom mäsiar
vyvarí krvavničky a jaternice. Tento vývar sa predtým
robieval na domácich zabíjačkách. V závislosti od toho,
koľko klobás pri varení prasklo, mohol byť tento vývar
celkom sýty. To znamená, že niektorí v prospech tejto
klobásovej polievky pomáhali klobásam, aby praskli. Na
domácich zabíjačkách sa tento klobásový vývar daroval
susedom, ktorí si ho vyzdvihli v kanviciach na mlieko
a z toho si varili vlastnú polievku. Klobásový vývar bol
základom pre chlebovú polievku.

Prečo nechutí všade rovnako

Či na dožinkoch, sviatku jesene alebo v miestnej
gastronómii, všade sa v klobásovom vývare, zabíjačkovom
tanieri, servíruje krvavnička a jaternica, alebo ovarové mäso
z kotla. K tomu je kyslá kapusta. Ani najlepšie mäso
a poriadne klobásy ale nechutia, ak nie je kyslá kapusta
dobre uvarená. V hostinci Hasen v Ennahofene sa robí tzv.
„Azwäre“, svetlá zápražka z bravčovej masti, cibule a trochu
múky. Na rozdiel od zásmažky nie je v zápražke toľko múky,
ale skôr viac tuku z masti. Na tento základ sa dusí cibuľka v
masti a potom sa to popráši múkou. Či sa ale toto jedlo
okorení rascou, borievkami alebo inými bylinkami, je na
rozhodnutí kuchára. Preto bude tento klobásový vývar chutiť
všade trochu inak.
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Príroda v celej svojej kráse
Objavovať, zažiť a vychutnať si

Zatiaľ čo naša obec leží v údolí Schmiechtal –
bývalom údolí Starého Dunaja – nachádza sa
týchto päť častí v medzihorí Schwäbische Alb a
Hochsträß. Spolu je to krajina, ktorá už nemôže
byť rozmanitejšia: ako les v údolí a na Lutherských
horách a otvorené zvlnené plochy na Hochsträßi.
Nádherné údolia s prekrásnou krajinou hore až do
Lutherských hôr, borievkové pláne s jedinečnou
pestrosťou rastlín v chránenej prírodnej rezervácii
Hausener Berg / Büchelesberg, vzácne prírodné
úkazy v chránenej prírodnej rezervácii Ummenlauh
a Schmiechenské jazero s jeho jedinečným
svetom rastlín a vtáctva. Toto všetko a ešte viac je
možné objaviť na Allmendingenskom pomedzí.
Dr Sai - Schmiechenské jazero

Hoci má rozlohu iba 50 ha, je Schmiechenské jazero jedným
z najpozoruhodnejších chránených prírodných území
Badenska-Württembergska. Toto jazero vzniklo, keď si Dunaj
našiel nové koryto. Po ňom zostalo údolie Starého Dunaja so
svojimi údoliami a Schmiechenským jazerom.
Toto jazero je napájané jednak povrchovou vodou, ktorá
priteká z údolia Siegental, a naproti tomu priamo zo zrážok.
Stav vodnej hladiny mimoriadne silno a nepravidelne kolíše;
veľké časti občas vyschnú. Roztopený sneh a výdatný dážď
jazero rozvodnia; potom má na najhlbšom mieste hĺbku niečo
viac ako 2 m a pokrýva plochu približne 50 ha, pri extrémnych
povodniach môže narásť na viac ako 75 ha.
Toto jazero je skôr močiar, ako jazero. Voľnej vodnej plochy je
len málo, prevažná časť je zarastená ostricou veľkou, trstinou
a čoraz viac vrbinou. Tieto dočasne zatopené okrajové časti
sú obzvlášť rozmanité biotopy, posiate vyslovenými raritami.
Na Schmiechenskom jazere bolo spozorovaných už 198
druhov vtákov, 52 z nich ako hniezdiaci vtáci. Pre potápku
malú, čírku obyčajnú, kačicu chrapačku a chriašťa
bodkovaného patrí toto jazero medzi najdôležitejšie
hniezdištia v Badensku-Württembergsku.

Byvoly indické na Schmiechenskom jazere

Už niekoľko rokov sa od jari do jesene ponúka na „Sai”
jedinečný obraz: byvoly indické sa používajú na starostlivosť
o krajinu, na ochranu mnohých vysoko ohrozených druhov
živočíchov a rastlín. Pasením byvolov indických sa vegetácia
na lúkach udržiava krátka a potláča sa zarastanie krovinami.

Tip:

Najlepšie obdobie pre pozorovanie vtákov je od
polovice apríla do začiatku júna. Ale aj všetky ostatné
mesiace sú dobré na prekvapenia - obzvlášť vo vlhkých
rokoch, keď je Sai jazerom.

Jazera na jar av lete
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Hausener Berg

Chránená prírodná rezervácia
Hausener Berg / Büchelesberg

Na Hausener Berg sa darí okolo 250 rôznym rastlinám

Pozoruhodná rozmanitosť druhov je v chránenej prírodnej
rezervácii Hausener Berg/Büchelesberg.
Areál s veľkosťou 39,4 hektárov ponúka ako chudobná
lokalita základ existencie pre mnohé nízko rastúce druhy
rastlín, ktoré pri bujnom raste okolitých rastlín nedokážu
prežiť. Preto berie pastier s veľkou čriedou oviec už 20 rokov
na Schmiechtálske pastviny ovce viackrát v lete od Ehingenu
cez Allmendingen, Schmiechen, Justingen, Ingstetten,
Altsteußlingen a opäť naspäť do Ehingenu. V mapách sú
tieto pasienky často označované aj ako „letné pasienky
oviec“. Ovce odoberajú pôde živiny, iba tak majú tieto malé
výnimočné rastliny šancu prežiť a nevytlačia ich väčšie druhy.

28 druhov orchideí

Na pomedzí Allmendingenu je preukázateľne 28 druhov
orchideí, iba na samotnom vrchu Hausener Berg je viac ako
15 rôznych druhov. Zaujímavé je predovšetkým to, že na
týchto suchých plochách sa vyskytujú aj druhy vlhkých lokalít.

Chránená prírodná rezervácia Ummenlauh
Obdivuhodný smrek

Smreky s viacerými vrcholcami sú nanajvýš zriedkavé.
Takýto exemplár stojí v chránenej prírodnej rezervácii
Umenlauh medzi Berkachom a Allmendingenom. Tento les
bol kedysi oplotený a patril Barónovi von Freybergovi. Dnes
je chránenou prírodnou rezerváciou a môže sa doňho aj
vstupovať. Nemôžete ale očakávať žiadne cesty, aj keď sa
dá ešte jediná spevnená cesta rozoznať. Okolo tohto
starého stromu nie je však nič vysoké. Miesto okolo tohto
smreku je takmer magicky očarujúce. Toto
územie je tiež pokladnicou pre milovníkov
húb. Vo vnútri tejto prírodnej rezervácie je
vlhko a teplo, ktoré sa mieša s hustou vegetáciou a močaristým podložím. Tento
smrek bol určite poškodený, alebo mu
odstránili vrchol, keď bol ešte veľmi
mladý. Tento strom mal však v
každom prípade veľkú vôľu prežiť, ktorá
mu dala bočný výhon. Takúto silnú
osobnosť skrytú v strome široko ďaleko
nenájdete.
Hospodársky je tento smrek úplne
nezaujímavý, ale ako unikát je eľkolepý.
Vezmite si so sebou fotoaparát !

Náučný chodník s búdkami na Lichse

V našich lesoch majú domov najrôznejšie druhy zvierat.
Vtáčie druhy ako sýkorka veľká, sýkorka belasá, ako aj brhlík
európsky a kôrovník. Tieto vtáky hniezdia v dutinách. Stavajú
si hniezda v opustených dutinách po ďatľoch a v iných
vhodných dutinách.
Na takmer 1,5 km dlhom okruhu je možné pozorovať viac
ako 30 búdok na hniezdenie najrôznejšieho druhu –
zabudovaných priamo do biotopu našich dutinových
hniezdičov. Informačné tabule poskytujú bližšie informácie o
našich domácich druhoch vtákov, ich správaní a samozrejme
aj o vlastnostiach príslušných búdok na hniezdenie.
Nielen milovníkom prírody ponúka tento náučný chodník s
búdkami na hniezdenie pohľad do zážitkového lesa. Aj
rodiny si tu nájdu malý a nenáročný cieľ výletov, kam sa dá
dobre dostať aj s kočíkom.
Tento náučný chodník s búdkami na hniezdenie nájdete na
Allmendinger Lichse: z Kleindorfer Straße odbočíte ku škôlke
Don Bosca smerom na Lichseweg a pôjdete po ceste až na
kopec. Tento náučný chodník sa nachádza na pravej strane.

Stromová alej

Neobvyklá stromová alej je v údolí Rauhtal pri
Weilersteußlingene. Rad stromov pozdĺž cesty obsahuje
19 rôznych listnatých stromov, medzi nimi jelšu lepkavú,
brezu plstnatú, čerešňu vtáčiu a topoľ čierny. Na každom
listnatom strome sa nachádza informačná tabuľa o
zasadenom strome.

Na Hochsträßi
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naše časti Niederhofen, Pfraunstetten, Schwörzkirch

Hochsträß je časť medzihoria Schwäbische Alb. Na
severe a západe tvorí údolie Blautal a Schmiechtal
hranicu so zvyškom medzihoria Alb. Juhovýchodne od
Hochsträßu tečie Dunaj. Hochsträß bol od zvyšku
medzihoria oddelený starým Dunajom, ktorý kedysi
tiekol severne od Hochsträßu, keď sa medzihorie
Schwäbische Alb počas alpského vrásnenia zdvihlo a
starý Dunaj sa spočiatku zahryzával čoraz hlbšie do
skaly. Nakoniec si Dunaj našiel koryto južnejšie.
Hochsträß uprednostňovali ľudia už skôr ako oblasť
na osídľovanie. Už dva a pol tisíc rokov pred Kristom
sa tam určite usadili ľudia. Na náhornej plošine
Hochsträß ležia obce: Niederhofen, Pfraunstetten,
Schwörzkirch, Hausen o.A., Blienshofen a Heufelden.
Reformou samosprávy v roku 1974 sa pripojili Niederhofen,
Pfraunstetten, Schwörzkirch k obci Allmendingen, zatiaľ čo
Heufelden a Blienshofen boli pričlenené k Ehingenu. Po viac
ako 45 rokoch sme spolu zrástli. Deti navštevujú škôlku
a školu v Allmendingene a katolícka cirkevná obec Schwörzkirch
je súčasťou duchovnej správy Allmendingen. Hochsträß sa
považoval dlho aj v 20. storočí za ovocnú záhradu regiónu.
Ovocné sady obklopovali dediny, pokiaľ oko dovidelo. Dnes
existuje už iba zopár poľnohospodárov a ovocných sadov. Mnohé
prevádzky skončili, pretože sa nenašiel žiadny nasledovník. Tých
zopár poľnohospodárov, ktorí ešte zostali, sa špecializovalo.
Dobytok chovaný na mlieko a chov ošípaných sa takisto
prevádzkuje, ako nadstavba k šošovici, jahodám a špargli.
Biopoľnohospodár Franz Häußler pestuje už roky šošovicu „Alb-Laisa”. Šošovica už od polovice minulého storočia na
medzihorí Alb nebola. V pamäti zostala ale zachovaná a je až
dodnes popri plnených taštičkách, najobľúbenejšom jedle Švábov.
Rodina Mallových pestuje popri sladkých jahodách už niekoľko
rokov aj špargľu. Hoci to na začiatku bol iba pokus, je špargľa z
Hochsträßu dnes v menu v čase zberu špargle veľmi obľúbená.
V silne katolíckych obciach sa robia na jar procesie, chotár prosí o
požehnanie, rast a ochranu pred zlým počasím.

Niederhofen s Schwörzkirchom a Pfraunstetten
Miestna samospráva

Hochsträß 18 | Schwörzkirch | Tel. 07391 / 6331

Miestna samospráva

Schwörzkirch – nielen Berlín má Kuhdamm – Kravskú hrádzu
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Dojmy z
Hochsträßu
Kostol sv. Štefana
Stará škola v Schwörzkirch
Art na drevo v Niederhofene

Hochsträß - festival pod holým nebom
Čistá krajina
Nová výstavba v Schwörzkirchu

Kaplnka v Niederhofene
Svetlo a diaľka určujú krajinu – pri dobrom
počasí je výhľad do diaľky až po Alpy

Schwörzkirch

ZOZNAM ULÍC
Ulica

Dorfstraße
Grundweg
Härtleweg
Hochsträß
Kapellenweg
Lindenweg
Oberdischinger Straße
Öpfinger Straße
Ortsstraße
Pfraunstetter Straße
Sonnenhalde
Stegäckerstraße

Časť
P
S
S
S
N
P
N
P
N
S
S
S

Ortsplan
Pfraunstetten

Hochsträß

Súradnice
N9
K10
K9
K9
L11
N9
M11
N9
L10
K9
K9
K9

Niederhofen
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Lutherské hory
Lutherské hory čerpajú svoj názov z histórie:
Ennahofen, Grötzingen, Weilersteußlingen a
Ermelau, okrem toho Teuringshofen,
Talsteußlingen a Sondernach, sa pripojili v roku
1581 k Württembergu a tak sa museli stať
obyvatelia evanjelikmi, jeden ostrov uprostred
katolíckeho územia. V roku 1810, po reorganizácii
vrchných úradov, boli čiastočne správy obcí
nanovo zadelené. Ennahofen s Talsteußlingenom
a Teuringshofenom, ako aj Grötzingen dostali
vlastných richtárov. Predtým ich spravoval
Weilersteußlingen. Do roku 1974 existovali tri
samostatné obce Lutherských hôr. Potom boli
pričlenené k Allmendingenu.
Tieto tri miesta na náhornej plošine majú osobitný, tichý
šarm. Tento sa ukazuje večer, na konci leta, keď sa slnko
sťahuje na západ a polia s obilím sa trblietajú zlatom, na
jeseň, keď je chladno a vlhko a vysoké, svetlé lesy tvoria tieň,
a v zime, keď svetlo roztrbliece sneh.
Tieto tri obce boli odľahlé, ale napriek tomu boli často jeden
krok napred: asi v roku 1862 sa na celom pomedzí
Grötzingenu konali pozemkové úpravy. Taktiež bol v
Grötzingene v roku 1882 založený Úverový spolok a prvé
Mliekarenské družstvo na radnici v Ehingene v roku 1891
bolo založené vo Weilersteußlingen. Bergemská škola sa
považuje za jednu z najstarších v okolí. V zásade platí pre
tieto tri miesta na Lutherských horách výrok „My patríme
spolu“. Jediné, čo je oddelené sú miestne samosprávy.

Ennahofen, Grötzingen,

Weilersteußlingen s Ermelau

O Hohenlohe raz vraj básnik Eduard Mörike povedal,
že išlo o obzvlášť jemne vytvarovaný kúsok Nemecka.
Zdá sa, že nepoznal Lutherské hory.
Weilersteußlingen s Ermelau

Steißlinger Straße 16 | 89604 Weilersteußlingen
Tel. 07384 / 220 - Otváracie hodiny: Pon 19.00 – 21.00 hod.

Verejné zariadenia

Spoločné zariadenia pre tieto tri miesta sa nachádzajú vo
Weilersteußlingene: obecná škôlka, základná škola s
obecnou halou a výukový bazén, dom mládeže, kostol s
cintorínom.

Miestna samospráva Ennahofen

Ennostraße 27 | 89604 Allmendingen-Ennahofen
Tel. 07384 / 238 – Otváracie hodiny: Pon 17.30 – 20.00 hod.

Grötzingen

Grießtalstraße 2 | 89604 Allmendingen-Grötzingen
Tel. 07384 / 425 - Otváracie hodiny: Pon 19.00 – 21.00 hod.
Štvrtok podľa dohody

Grötzingen
Pohľad na Ennahofen z Weilersteußlingen
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Veľvyslanci Lutherských hôr

Lutherské hory nie sú už známe iba podľa názvu napísaného
v mapách, ale aj vďaka ich súborom známym tradíciami a
zvykmi. Bergemský hudobný spolok, Súbor ľudových tancov a
Kočovný súbor Bergemských vidieckych žien sú vítané na
slávnostiach a pri sťahovaniach.
Vo svojich krojoch, nedeľnom oblečení a pracovnom oblečení,
aké sa nosili v horách na začiatku minulého storočia, pútajú
mimoriadnu pozornosť na každom podujatí.

Oplatí sa vidieť

Čo sa dá nájsť na Lutherských horách, je veľa krajiny, veľa
lesa a ešte veľa vecí, ktoré treba objaviť, a ktoré sú hodné
videnia.
V Ennahofene nájdeme dedinské námestie s „jeleňom”,
postavené v roku 1596, bývalá horáreň, potom radnica a dnes
poskytuje táto historická budova prístrešie pre Hostinec Jeleň.
Na najvyššom bode Lutherských hôr pri Ennahofene stojí
vodojem. V roku 1961 bol postavený vodojem pozostávajúci z
200 m³ železobetónu, vysoký 25,5 metrov na zásobovanie
vodou. Pri dobrom počasí má človek neopísateľný výhľad do
diaľky na Alpy.
V Grötzingene je radnica, postavená v roku 1876 pastva pre
oči. Hneď vedľa nej sa nachádza v bývalej spoločnej mraziarni
dediny vlastivedné múzeum, o ktoré sa stará vlastivedný
spolok.
Kostol sv. Pankráca vo Weilersteußlingene
Okamih založenia kostola vo Weilersteußlingene nie je
písomne zaznamenaný. Vie sa iba toľko, že až do zavedenia
reformácie v roku 1582 vo Weilersteußlingene stál katolícky
kostol zasvätený svätému Pankrácovi. Schátraný a asi aj
príliš malý kostol bol potom okolo rokov 1754-1755 prestavaný,
zo starého kostola sv. Pakráca zostala stáť už iba
neskororománska 18 metrov vysoká kostolná veža, loď
kostola a chórus boli prestavané v štýle podobnom baroku.

S‘ Pfengsterles

Starý zvyk na Turíčny pondelok
U jedných je to „Latzmann”, na Lutherských horách sa to
nazýva „Pfengsterles”.
Osem koní ťahá po dedine bukovými listami a
orgovánom ozdobený rebrinák. V ňom sedia dve malé
deti oblečené ako kráľ a kráľovná. Pri koňoch sa jedná o
chlapcov, ktorí si na hlavu nasadia konskú čiapku s
prišitými ušami.
Tými sa skôr zdobili kone pri slávnostných sprievodoch.
Traja väčší chlapci nesú vpredu stuhami a zvoncami
ovešaný máj a stavajú ho na rôznych miestach dediny.
Tým a drsnými rečami upozorňujú obyvateľov na seba a
na detský sprievod. Medzitým prosia ako zberači s nimi
idúcich menších detí pri dverách domov o vajcia, múku,
mlieko a cukor.

Turistický domov Farská maštaľ

Ako hovorí už aj názov, bol turistický domov až do roku 1994
farskou maštaľou týchto obcí. Členovia súboru ľudových
tancov a miestneho súboru Weilersteußlingen v Donau- Bussen Gau a Bergemský hudobný spolok urobili z tejto starej
budovy za 20 mesiacov práce pekný, najlepšie zariadený
turistický domov a domov pre muzikantov.
Turistický domov sa často využíva na semináre a záverečný
kurz turistických sprievodcov spolku Schwäbisches Albverein.
Ale aj iné skupiny majú možnosť prenocovať v turistickom
domove spravovanom miestnym spolkom Schwäbischer
Albverein Weilersteußlingen.

Išiel domov
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Výhľad do diaľky až po Alpy – veľkolepý
výhľad z Weilersteußlingenu alebo z
vodojemu.

Lesnatá krajina, zavše obhospodarovaná v
minulosti bežnými prostriedkami. K tomu sa
pripája hostinec Gasthaus zum Hirsch (Hostinec u jeleňa) v Ennahofene vybudovaný ako
horáreň.
Vlastivedné múzeum v Grötzingene
Pri vstupe do Zámku Neusteusslingen je
odkaz na obdobie panovania panstva
Neusteusslingen.

Plán obce

Zoznam ulíc
Ulica

Am Platz
Am Wagnerbaum
Alpenblick
Birkhart
Brunnenstraße
Burggasse
Ehinger Gasse
Eichbühl
Ennostraße
Fuchsgasse
Gässle
Galgenweg
Haldeweg
Hanfgärten
Hartigelweg
Hinter den Gärten
Hirtenberg
Im Dorf
Im Wörth
Innere Wiesen
Innweg
Jägergässle
Königsfeld
Kräutergärten
Lange Straße
Luckeweg
Lüssenweg
Neuer Weg
Ölberg
Schäferwiese
Seizenbühl
Steinäcker
Steinlach
Steißlinger Straße
Teichweg
Weilerstraße

Časť
E
G
W
W
W
G
W
G
E
E
E
E
W
E
G
E
E
W
W
E
G
G
G
E
G
W
G
W
E
W
G
G
E
W
G
G

Súradnice
I6
G7
I8
I8
J8
G7
I8
G7
I6
I6
I6
I6
I7
I6
G7
I6
I6
I8
I8
I6
G7
G7
G7
I6
G7
I8
G7
I8
I7
I8
F6
G7
J6
H8
G7
G7

Ennahofen

Lutherische Berge

Grötzingen

Weilersteußlingen

Ermelau

Túry v okolí Allmendingenu ...
(Okruh lipkavca marinkového)

Naša obec leží v pôvabnom údolí Schmiechtal a rozprestiera
sa na pahorkoch medzihoria Schwäbische Alb a náhornej
plošiny Hochsträß.
Príroda ako táto už nemôže byť pestrejšia, Allmendingen
v údolí Schmiechtal, lesnaté Lutherské hory na medzihorí Alb
a otvorená rovinatá krajina náhornej plošiny Hochsträß
pozývajú človeka, aby spoznal svoju domovinu peši - na
nádherných túrach popri malebných miestach, jaskyniach
dýchajúcich históriou - jedinečný zážitok.

Túru - Woodruff kola

Okruh lipkavca marinkového má síce nejakú „dĺžku”, zato vás
však odškodní od Weilersteußlingenu zavše nádherným
pohľadom na Alpy a pestrými, romantickými a históriou
dýchajúcimi úsekmi. Od parkoviska pri kúpalisku sa ide cez
Roten Berg (Červenú horu) do údolia Weites Tal (Širokého
údolia) potom hore na „Lutherské hory” bohaté na výhľady až
do Weilersteußlingenu. Odtiaľ vedie cesta dolu do
romantického údolia Rauhtal k skale Rappenstein a k jaskyni
Schunterhöhle a odtiaľ cez skaly Nägelesstein naspäť do
Allmendingenu.

Lokalita Rosengärtle

Údolie Rauhtal

Oplatí sa vidieť
Prameň Ermelau

Jeden z mála prameňov na stredohorí Alb, napájaný vodu
vedúcimi terciárnymi vrstvami zeme, predtým sa využíval na
zásobovanie vodou.

Weilersteußlingenský kostol sv. Pankráca
Lokalita Rosengärtle

Lesný biotop s rybníkom a miestom na oddych.

Údolie Rauhtal

Suché údolie s peknými skalami napr. skalou Rappenstein.

Jaskyňa Schonterhöhle

Polojaskyňa v údolí Rauhtal, okolo roku 1780 obytná jaskyňa
rodiny menom Schonterovci.

Výbežok Nägelesstein

Horský výbežok s pekným výhľadom a zaujímavou flórou o.i.
klinček skalný (klinček sivý), podľa ktorého je toto miesto
pomenované.

Jaskyňa Schonterhöhle

Waldmeisterrunde

Skaly Nägelessteinfelsen

Turistický okruh: 13,4 km
Doba chôdze:
3:45 h
Prevýšenie:
362 m
Štart / cieľ: Allmendingen kúpalisko
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Mapa obce Allmendingen

ZOZNAM ULÍC

A = Allmendingen | H = Hausen ob Allmendingen
Ulica

Allee
Altheimer Straße
Am Graben
Am grünen Zipfel
Am Rain
Am Seidenspinner
An der kleinen Schmiech
An der Springe
An der Weide
Aschenbachweg
Auf dem Büchel
Bahnhofstraße
Beim Osterholz
Bergstraße
Blümelenweg
Brühlgasse
Carl-Benz-Straße
Don Bosco Weg
Ehinger Straße
Erlenweg
Fabrikstraße
Feldmattweg
Fichtenstraße
Finstergasse
Fliederweg
Freybergring
Friedhofweg
Gartenstraße
Goethestraße
Grieß
Haselweg
Hauptstraße
Hausener Berg
Heilenberg
Hermannstraße
Hirschgasse
Höhenweg
Holunderweg
Hopfenweg
Im Öschle

Okolie Allmendingen

Hausen o.A.

Časť

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
H
A
A
A
A
A
A
A

Súradnice

C2
D3
B2
C2
B2
D3
C1
C1
C2
C3
B2
C2
A4
B3
B2
C3
C4
B3
C3
C2
D2
A3
C2
C2
B3
C1
C3
C2
C2
C1
B2
C1
D5
D3
C3
C2
B2
B2
B3
A4

Joseph-v.-Sontheimer-Str.
Katzensteige
Kindergartenweg
Kirchplatz
Kleindorfer Kirchenweg
Kleindorfer Straße
Laurentiusstraße
Lerchenstraße
Lichseweg
Marienstraße
Mühlgasse
Nelkenweg
Nepomukweg
Ostpreußenweg
Obere Gasse
Panoramastraße
Philippstraße
Pommernweg
Primelweg
Querqueviller Ring
Ried
Riedäckerstraße
Riedgasse
Rupert-Kniele-Weg
Schillerstraße
Schlehenweg
Schlesienweg
Schmiechstraße
Schönblick
Schwenkstraße
Schwenksweiler
Schwimmbadweg
Siedlungsstraße
Siegentalweg
Siegentalhof
Sommerberg
Sportplatzweg
Steigle
Südring
Umenlauhweg
Weihersäge
Wiesenweg
Xaveriusstraße

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
H
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
H
A
A
A
A
A
A
A

B4
B2
C3
C3
B3
B3
B3
B3
A3
B3
B2
C2
C2
D3
D4
A3
D3
E3
C2
A3
B4
B3
C3
B4
D3
B2
D3
B3
B3
C2
D3
B2
D3
D1
E1
D5
C3
B3
C3
B4
B2
B2
C3

