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Zde v hrádku najdete
například

Grabštejn
• O tom, kdy byl původní hrad Grafenštejn

založen, dodnes nepanuje mezi historiky
shoda. Jisté však je, že se zde ve druhé
polovině 13. století, v době vlády Přemysla
Otakara II., objevují purkrabí z Donína,
pánové na Grafenštejně. Donínov hrad drželi
po tři století.

kostel sv. Bartoloměje
• Kostel je poprvé připomínám v roce 1288. Tento

gotický kostel byl za husitských válek zbořen a na
jeho místě byl postaven roku 1466 nový, který byl v
roce 1586 renesančně přestavěn jako obdélná
prostá stavba.



Rekreační areál Kristýna

• Kristýna je jezero na severu České republiky, v Libereckém kraji, asi 1,5 km
severozápadně od Hrádku nad Nisou a 1 km od trojstyku hranic České
republiky, Německa a Polska. Jedná se o zatopený lignitový důl o rozloze
cca 14 ha, největší hloubka je asi 28 m.



Popova skála

• Popova skála (německy Pfaffenstein) je pískovcový tor nacházející se na
vrcholu stejnojmenné hory (565 m n. m.). Nachází se v severovýchodním
výběžku Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, vzdušnou čarou asi 700
metrů na východ od státní hranice se Spolkovou republikou Německo.
Náleží do katastrálního území Dolní Sedlo, místní části města Hrádek nad
Nisou v okrese Liberec.



Uhelná - Kaplička

• Uhelná byla založena roku 1711 jako tábor pro uhlíře, kteří vyrábí dřevěné
uhlí. V roce 1830 měla obec 30 domů a žilo v ní 170 obyvatel. Kvalita
zdejšího uhlí byla v té době velmi známa. Uhlí se také dodávalo do

významných saských lázní v obci Oppelsdorf.



Vampír - Tobyas

• Lidská kostra byla otočena obličejem do země, což je způsob pohřbívání, který
je kromobyčejně výjimečný. Záhy se ukázalo, že ležela několik metrů za
hřbitovní zdí tehdy užívaného pohřebiště. Podobným způsobem bývají do
země ukládáni lidé, kteří si nezasloužili být na svatých místech: sebevrazi,
zločinci nebo lidé, kterých se jejich současníci báli. Třeba proto, že je
považovali za vampýry. Takoví lidé mohli být i dlouho po pohřbu vykopáni a
zohaveni, aby tak jejich duch nemohl bloudit ve světě živých a škodit.


