Hrad a zámek Grabštejn
Hrad Grabštejn je dnes národní kulturní památkou. Nechybělo ale mnoho a mohl
být zříceninou. Od roku 1954
jej skoro dvacet let využívala
armáda. Po jejím odchodu
na mladší níže položený Dolní
zámek se o hrad neměl kdo
starat a tak začal rychle chátrat. Záchranné práce začaly
až v roce 1990 a restaurování
hradu pokračovalo až do roku
2010.
Hrad skrývá ojedinělý skvost z
poloviny 16. století: renesanční kapli sv. Barbory s bohatou
výmalbou. Za kapli, stejně jako
za renesanční podobu, vděčí
hrad svému majiteli ze 16. století dr. Jiřímu Mehlovi ze Střelic.
Původní hrad byl postaven v
polovině 13. století pány z Donína. Od nich jej koupil právě
Jiří Mehl ze Střelic a vlastnil ho
až do roku 1586. Do roku 1704
se na hradě vystřídalo několik
majitelů. Tehdy ho koupili Gallasové (od roku 1757 Clam-Gallasové) a vlastnili jej až do
roku 1945.
Při návštěvě hradu si nenechte
ujít nejen kapli sv. Barbory, ale
ponořte se i do hradních sklepení a čerstvý vzduch načerpejte na věži s rozhledem do
Čech, Německa a Polska.
Na hrad se můžete vydat z
parkoviště pod hradem, nebo
o něco pohodlněji z parkoviště
u Dolního zámku.

Další cíle
Česko-německo-polské
Trojmezí leží na soutoku Lužické
Nisy a Oldřichovského potoka
nedaleko Hrádku nad Nisou.
Je svědkem proměn, kterými střední Evropa procházela v posledních 70 letech. Je
snadno přístupné od bývalého silničního česko-polského
hraničního přechodu, prochází kolem něj in-line stezka.
Po dřevěné lávce lze snadno
přejít do Polska. V jednání je
výstavba společného kruhového mostu.
Panenská Hůrka nad Bílým
Kostelem vznikla jako hornická
osada již ve středověku. Podobně jako Andělskou Horu ji
obývali horníci, kteří z okolních
kopců dobývali rudy olova,
mědi, zinku, stříbra, železa a
síry. Zajímavým místem Panenské Hůrky jsou skromné zbytky
hřbitova.
Do života lidí ve 12. a 13. století se můžeme ponořit nad
Horním Vítkovem, kde skupina
nadšenců staví repliku velmožského dvorce.
Hrad Roimund byl postaven v
letech 1342-1347, o sto let později už je uváděn jako pobořený. Do dnešních dnů se zachovala pouze část věže a část
hradeb a ze severní a západní
strany místy až 4 metry hluboký
příkop. Výstup z Bílého Kostela
je poměrně náročný.
Jizerskohorské bučiny jsou
úžasnou krajinou původních
lesních porostů, žulových skal
a balvanů. Vyhledávají je horolezci i turisté. Zatímco skalní vyhlídky lákají k návštěvě
hlavně za krásného počasí,
lesy mají své kouzlo i za deště
a mlhy.

Víkend
v Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko

Kontakty – informační centra
Informační centrum, muzeum, kino
Hrádek nad Nisou – Brána Trojzemí
Horní náměstí 71
463 34
infocentrum@branatrojzemi.cz
www.branatrojzemi.cz
tel.: 482 319 719 nebo 725 457 066
Otevírací doba:
po, st, ne 8.30-16.00
út, čt 8.30-17.00
so, ne 10.00-16.00

Informační centrum, městské muzeum, galerie
Chrastava
Náměstí 1. máje 1
463 31
info@chrastava.cz
tel.: 485 143 161
Otevírací doba:
listopad – březen: po-pá 9.00-16.00
duben, květen, září, říjen: po-pá 9.00-16.00
so 10.00-14.00
červen, červenec, srpen: po-pá 9.00-16.00
so, ne 10.00-14.00

Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích 5
463 31
info@strevlik.cz
www.strevlik.cz
www.ekocentrumoldrichov.cz
tel.: 481 319 911 nebo 776 759 975

www.mikroregion.info
Fotografie:
archivy obcí, Vít Štrupl, Roman Sedláček, Miroslav Chmela
Texty:
Vít Štrupl

Obce mikroregionu

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou je městem
na hranicích tří států, žije v něm
7 600 obyvatel. Nejcennější
památkou je kostel sv. Bartoloměje s velmi bohatou barokní
výzdobou. Přímo na náměstí
najdeme nejen muzeum Brána
Trojzemí s informačním centrem, ale také ukázky historických dlažeb, studnu, základ
morového sloupu, sluneční hodiny a fontánu.
Ve městě a v jeho okrajových
částech Václavice, Uhelná a
Oldřichov na Hranicích je několik cenných podstávkových
domů. K Hrádku nad Nisou patří ještě Donín, Loučná, Dolní a
Horní Sedlo a Dolní Suchá.
Rekreační areál Kristýna dostal
jméno po jezeru se stálou vynikající čistotou vody. Nabízí ubytování v penzionu, chatkách i
kempu. Nedaleko se nachází
česko-německo-polské
Trojmezí.
Díky své poloze je Hrádek ideálním místem pro výlety do
Lužických hor, ale také do sousedního Německa a Polska.
Lužické a Žitavské hory nabízejí množství značených cest
různých obtížností, které nás
dovedou k řadě přírodních i
historických zajímavostí.
Hrádkem vede mezinárodní
cyklotrasa Odra-Nisa, stejně
jako pěší i cyklistická část Nové
hřebenovky.
Nesčetné skalní vyhlídky nabízejí pohled do tří zemí najednou. Na dohled jsou z nich Krkonoše, Jizerské a Lužické hory,
Ralská pahorkatina i České
středohoří. Ve městě si na své
přijdou i in-line bruslaři.

Obce mikroregionu

Chrastava

Město Chrastava se rozkládá
v údolí říčky Jeřice a Lužické
Nisy, má asi 6 200 obyvatel.
K nejcennějším památkám
Chrastavy patří barokní morový sloup z roku 1732 nacházející se na náměstí 1. máje, stejně jako městská kašna z roku
1707. Ještě starší je radnice,
která byla postavena v roce
1646. Dominantou města je
kostel sv. Vavřince. V Chrastavě můžeme navštívit hned tři
muzea. Na náměstí v historické
budově z poloviny 17. století se
nalézá infocentrum a Městské
muzeum s galerií a knihovnou.
Na Bílokostelecké ulici lze zajít
do Muzea historické hasičské
techniky, jednoho z největších
v ČR. Nelze opomenout Führichův rodný dům, vybavený
původním nábytkem. V Pobřežní ulici a na autobusovém
nádraží je zachováno několik
původních hrázděných staveb
z konce 18. století.
Návštěvníci města si mohou
kdykoli zasportovat na multifunkčním hřišti nebo v létě zajít
na koupaliště Sluníčko. Z Ovčího vrchu a z Vysoké je krásný
pohled na Chrastavu.
Zajímavým zpestřením výletu
na zříceninu hradu Hamrštejna
je svezení na transbordéru – visuté lávce na ruční pohon přes
řeku Nisu v části Andělská Hora.
Součástí Chrastavy je obec
Vítkov. Pokud vyšplháme až
na horní konec Vítkova, můžeme pokračovat na vrchol Výhledů, kde je vyhlídka, sloužící
jako pozorovatelna ptactva. O
něco níže stojí za návštěvu Curia Vítkov, replika velmožského
dvorce z 12. století.
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Mníšek u Liberce

Dominantou obce ležící na
úpatí Jizerských hor je barokní
kostel sv. Mikuláše. Obcí protéká říčka Jeřice. Z Mníšku vede
do Oldřichova asi 3 km dlouhá
in-line stezka.
Součástí Mníšku je vesnice
Fojtka. Protéká jí stejnojmenný
potok, na kterém byla v roce
1906 vybudována přehrada
s malebnou hrází. Po obvodu
přehrady vede pěší stezka s
vyhlídkou. Nad Fojtkou je vyhlídka Dračí skála. Přírodní památkou je obora chránící asi
500 ks tisů červených (včetně
400 ks semenáčků).

Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích je ideálním místem pro poznávání
Jizerských hor. Vydat se odtud můžeme – kromě několika značených turistických
tras – na naučnou stezku Oldřichovské háje a skály, která
nás provede nejzajímavějšími
partiemi oldřichovských bučin.
Vyjdeme po ní i na skalnatý
vrchol Oldřichovského Špičáku. Z Ekocentra vede naučná
Včelí stezka, přímo v Ekocentru je interaktivní expozice Jizerky všemi smysly. Obcí prochází
Nová hřebenovka. Oldřichov
a sousední Mníšek spojuje asi 3
km dlouhá in-line trasa.
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Nová Ves u Chrastavy

Obec Nová Ves u Chrastavy
leží na březích říčky Jeřice. Celou obcí prochází cyklotrasa
Nová hřebenovka. Asi uprostřed obce se nachází kostel
Nanebevzetí Panny Marie z
let 1616-1617, kdy jej nechala
postavit Kateřina z Redernu. V
roce 1782 byl přestavěn. V blízkosti kostela je vyznačen 15.
poledník, který tudy prochází.
V roce 1906 byla nad obcí
na Albrechtickém potoce
vybudována přehrada Mlýnice. Má velmi čistou vodu a je
vhodná ke koupání i rybaření.

Kryštofovo Údolí
Malebná obec s velkým množstvím zachovaných dřevěných
a hrázděných staveb. Dřevěným stavbám vévodí kostel sv.
Kryštofa z r. 1686 s unikátní výzdobou a ojedinělou zvonicí.
V obci je celoročně přístupné
Muzeum lidových betlémů s
více než dvaceti exponáty.
Každoročně je vystaven venkovní betlém od malíře Josefa
Jíry. Druhé muzeum je v části
Novina, věnuje se historii místní
železnice a módě 19. století.
Obdivovanou technickou památkou je 202 metrů dlouhý a
30 vysoký železniční viadukt.
Další zajímavostí Kryštofova
Údolí je vesnický orloj.
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Bílý Kostel nad Nisou

Dominantou obce je kostel
sv. Mikuláše. Jeho barva dala
obci v polovině 14. století
úřední název. Součástí Bílého
Kostela jsou osady Pekařka a
středověká hornická osada
Panenská Hůrka.
Bílým Kostelem vede mezinárodní cyklotrasa Odra-Nisa. Na
pravém břehu Nisy nás zve k
návštěvě Minimuzeum másla
a chleba se sbírkou zhruba 150
exponátů. Nejhezčí pohled na
Bílý Kostel je buďto z luk nad
obcí nebo z nové vyhlídky zpřístupněné na skále nad řekou.
V kopcích nad Bílým Kostelem
je zřícenina hradu Roimund.

Chotyně
Chotyně se rozkládá po obou
březích Lužické Nisy. Patří k ní
také obec Grabštejn. Hrad
Grabštejn je zdálky viditelnou
dominantou obce. Z jeho věže
přehlédneme část Lužických
hor, ale nahlédneme i do Polska a Německa.
Chotyní vede mezinárodní cyklotrasa Odra-Nisa. Ve středu
obce najdeme půlkilometrovou in-line dráhu, hrací prvky
pro děti a mládež a fitness prvky pro dospělé. V části Grabštejn je devítijamkové golfové
hřiště.
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Rynoltice

K obci Rynoltice patří části Jítrava, Nová Starost, Polesí a
Černá Louže. V Rynolticích a v
Polesí se zachovala řada pěkných lidových podstávkových
domů. Mezi rynoltické zajímavosti bezesporu patří sousoší na
návsi, které z jedné představuje
sv. Václava a z druhé sv. Jana
Nepomuckého. Kostel v Rynolticích je zasvěcen sv. Barboře,
kostel v Jítravě sv. Pankráci.
Nad koupaliště v Polesí vystupuje skalní vyhlídka Havran.
Největší přírodní zajímavostí
jsou Bílé kameny u Jítravy – pískovcové skály z dálky nápadné svou bílou barvou a oblými
tvary připomínající slony.

Janovice v Podještědí
Janovice jsou malou obcí s necelou stovkou stálých obyvatel. Jejich okolí je neobyčejně
malebné. Největšími zajímavostmi jsou lesní hřbitov a Janovické poustevny s křížovou
cestou, vytesané do pískovcových věžiček. Žili zde mniši po
zrušení kláštera v Jablonném
v Podještědí v roce 1788. Nad
sportovním areálem je přírodní kamenná vyhlídka. Další
skalní útvary najdeme v lesích
kolem obce. Přímo ve vsi je
rybník, další soustava rybníků
a mokřadů je v lese za obcí.
Chloubou je nově opravená
barokní kaple nad obcí.

Muzea
Od Oldřichova po Hrádek
nad Nisou můžeme ve městech a obcích navštívit osm
muzeí. Na úpatí Jizerských hor
v Oldřichově najdeme v Ekocentru expozici Jizerky všemi
smysly. Jizerky si zde můžeme
nejen prohlédnout, ale i poslechnout, očichat a osahat.
Jedli jste někdy čerstvě stlučené máslo? V Bílém Kostele
je malé soukromé Minimuzeum másla a chleba a třeba
se vám poštěstí, že zrovna
bude k ochutnání. Většina ze
150 vystavených exponátů je
plně funkčních. Uvidíte odstředivky, máselnice, formy,
pekařské nářadí, vše co sloužilo nejen k výrobě másla, ale
i tvarohu a tvarůžků. Muzeum
másla je otevřené celoročně.
V Kryštofově Údolí se od konce 19. století vyráběly betlémy. Na tuto tradici odkazuje
Muzeum betlémů. Mezi dvaceti exponáty jsou miniaturní
kousky, ale i velké stavby zabírající 20 m2. V půdních prostorách nad betlémy najdeme
vánoční artefakty, dokumenty k historii obce a dobové
hračky. Muzeum betlémů je
otevřeno celoročně kromě
ledna a února, takže se na
betlémy můžete podívat i v
parném létě.
V nedaleké osadě Novina
blízko viaduktu je v bývalé
škole muzeum připomínající historii místní železnice a
módu 19. století.

Muzea
V Chrastavě můžeme zavítat
hned do tří muzeí. Městské muzeum sídlí na náměstí v původně barokní stavbě se secesní
fasádou. V připojené minigalerii se konají výstavy, které se
obměňují zhruba po dvou měsících.
Führichův dům z roku 1802 je
nejcennější a nejvyhledávanější pamětihodností Chrastavy.
Jednak proto, že se jedná o
zachovalou hrázděnou stavbu, ale také kvůli tomu, že se
zde narodil evropsky významný malíř Josef Führich. V patře domu nalezneme expozici
života a díla tohoto slavného
malíře, která spolu s ukázkami
lidového betlému z roku 1800 a
galerií představuje i další slavné
chrastavské rodáky.
Unikátní Muzeum historické
hasičské techniky v Chrastavě je nyní druhým největším
muzeem svého druhu v České republice. Sedm let dávali
chrastavští hasiči dohromady
objekt starého kravína z 18.
století a souběžně v dílně shromažďovali a připravovali exponáty k vystavení. Muzeum nabízí návštěvníkům ke zhlédnutí
mnoho druhů hasičských stříkaček, hasičská auta, žebříky, hasicí přístroje, hasičské uniformy,
přilby. K opravdovým raritám
patří nejstarší dřevěná stříkačka
této sbírky z roku 1778.
Muzeum Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou nabízí vždy dvě
výstavy. Jednu dlouhodobou
s tématikou zajímavou pro celý
region, druhou krátkodobou.
Střídají se zde výstavy výtvarníků a fotografů s výstavami historickými a vlastivědnými.
Trvale jsou v muzeu vystaveny
ostatky vampýra Tobiáše.

Cyklostezky a in-line stezky
Mikroregionem
Hrádecko-Chrastavsko prochází několik
desítek kilometrů cyklotras.
Po dálkové cyklotrase Odra-Nisa je možné během 10 dnů
pohodlně dojet od pramene
Nisy až k Baltskému moři.
Nová hřebenovka navazuje
na tradiční Modrou hřebenovku, která spatřila světlo světa
v roce 1902. Začíná na česko-polském mostě přes řeku
Jizeru u Orle a pokračuje až
na hranice Ústeckého kraje.
Je vedena v jižní a severní variantě a kromě několika úseků
odděleně pro pěší a cyklisty. V
terénu je vyznačena značkou
stylizovaného hřebenu. Do mikroregionu přijíždí z Jizerských
hor do Oldřichova v Hájích
(č. 22), pokračuje do Mníšku,
Nové Vsi, Chrastavy, Václavic
a odtud pod číslem 3039 přes
Uhelnou a Oldřichov na Hranicích do německé Hartavy.
Pašerácká cyklotrasa (č. 3039)
vede z Hrádku nad Nisou v blízkosti česko-polské státní hranice až do Višňové u Frýdlantu.
Krajina v regionu ale dokáže
nabídnout ohleduplným cyklistům mnohem více. Na své si
přitom mohou přijít i cyklisté vyhledávající technicky a fyzicky
obtížné trasy.
V posledních letech bylo v
mikroregionu vybudováno 9,5
km tras vhodných pro in-line
bruslení. 3,5 km stezka spojuje
Mníšek a Oldřichov v Hájích. V
Chotyni nedaleko návsi je 0,5
km okruh. A v Hrádku nad Nisou v blízkosti Kristýny je dalších
5,5 km in-line tras.

Vyhlídky
Výstavba rozhleden mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
minula. Pokud tedy jste sběrateli navštívených rozhleden,
musíte vyrazit do sousedních
Jizerských nebo Lužických hor.
Snad jedinou výjimkou je kruhový výhled z věže Grabštejna.
Pokud ale hledáte jen klidná
místa, ze kterých můžete svět
pozorovat z nadhledu a většinou stran většího ruchu, přijdete si na své. Vyhlídek, zpravidla
využívajících skalní výchozy, je
v regionu celá řada.
Nad obcí Fojtka je v kopcích
Jizerských hor žulová Dračí skála, která byla zpřístupněna už
v roce 1902. Na naučné stezce Oldřichovské háje a skály
najdeme několik míst s omezeným rozhledem: Skalní hrad,
Oldřichovský Špičák a při troše
opatrnosti se lze dívat do údolí
z Lysých skal.
Nejnovější vyhlídky byly vybudovány nad Chrastavou na
kopci Výhledy a v Bílém Kostele. Výhledy byly oblíbeným
výletním místem už od roku
1872, kdy zde byla postavena
restaurace s vyhlídkou. Po druhé světové válce ale zanikla.
Až v roce 2014 zde byla otevřena vyhlídka, která slouží i jako
pozorovací stanice ptactva.
Otevřený je pohled západním
směrem. V Bílém Kostele využili nevysokou skálu nad řekou,
vyhlídka je snadno dostupná
a odměna v podobě pohledu
na obec a kopce nad ní veliká.
Nejbližší kopce Lužických hor
nabízejí rozhled do kraje hlavně z Popovy skály, sousedního
Kohoutího vrchu, Vraních skal
nebo německé vyhlídky Fuchskanzel. Malebným Polesím u
Rynoltic se můžete kochat ze
skalní vyhlídky Havran.

Odpočinek u vody
Mikroregionem
Hrádecko-Chrastavsko protékají dva
větší toky: Jeřice a Lužická
Nisa. Na úpatí Jizerských hor
jsou dvě přehrady, na druhém
konci mikroregionu je zatopený lignitový lom Kristýna. A
řada potoků, rybníků, nádrží.
Každý si může najít způsob, jak
si u vody odpočinout. Rybáři
najdou na území mikroregionu pstruhové i mimopstruhové
revíry. Ten, koho vysedávání
u vody nebaví, může vyrazit

za koupáním a dalšími vodními sporty. Ti, kteří mají raději
tekoucí vodu, možná využijí
půjčovnu lodí. Najdou ji na
Kristýně v Hrádku nad Nisou.
Na kanoi je možné po Nise
plout od Machnína až po německé město Ostritz. A zpátky
jet třeba na kole nebo na koloběžce.
Na Albrechtickém potoce
byla v letech 1904-1906 postavena přehrada Mlýnice. Délka
hráze je 195 metrů, vodní plocha asi 7 ha. Slouží k rybolovu
a pro ty, kteří si troufnou do
chladné vody, i ke koupání.
Hráz stejného typu, ale o něco
kratší (146 m) je na potoce
Fojtka. Vodní plocha má necelých 9 ha. Kromě rybaření a
koupání si můžete kolem hráze
udělat pěknou procházku po
pěší stezce s dřevěnou vyhlídkou nad vodní hladinou.
V nedalekém Oldřichově v
Hájích můžete pro ubytování využít možnosti Ekokempu,
který je součástí Ekocentra.
V Chrastavě najdete osvěžení na přírodním koupališti Sluníčko. Celoročně můžeme v
Chrastavě navštívit Termální
lázně.
Rekreační areál Kristýna v
Hrádku nad Nisou je znám díky
jezeru se stálou dobrou kvalitou vody ke koupání. Je ale
také dobrým zázemím pro výlety do Lužických a Žitavských
hor a sousedícího Polska. Ubytování je možné v autokempu,
chatkách nebo v penzionu,
v areálu je půjčovna kol, koloběžek, lodí a lanový park.

