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Mikroregion se nachází na severu České
republiky v sousedství Polska a Německa.
Byl založen v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích a aktuálně má
deset členů. Z toho je osm venkovských
obcí (Bílý Kostel n. N., Chotyně, Janovice
v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Mníšek,
Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Rynoltice)
a dvě města (Hrádek nad Nisou
a Chrastava), které leží všechny na území
Libereckého kraje.

CHRASTAVA
Liberecká 40, 463 31 Chrastava
Tel.:
+420 485 143 161
E-mail: info@chrastava.cz
http:// www.chrastava.cz
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Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Oldřichov v hájích 5, 463 31 Chrastava
Tel.:
E-mail:
http://
http://

+420 778 535 967 (GSM)
ekocentrum@ekocentrumoldrichov.cz
www.ekocentrumoldrichov.cz
www.suchopyr.cz

www.mikroregion.info

Rozloha
mikroregionu
představuje
206 km2 a bydliště zde má přes 20 tis.
obyvatel.

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko je pohledu
turistiky a cykloturistiky velmi atraktivní oblast a má
výhodnou strategickou polohu. Mikroregion leží na
Trojmezí České republiky, Německa a Polska.
Zasahuje z části do CHKO Jizerské hory, CHKO
Lužické hory a Přírodního parku Ještěd, kde lze
nalézt mnoho přírodních zajímavostí.
Dominantou mikroregionu je státní hrad Grabštejn.
Dostupných je i několik dalších významnějších
památek jako nedaleký zámek Lemberk, zámek
Frýdlant, zámek Sychrov a na německé straně hrad a
klášter Oybin.
Ač stranou, leží tato klidná oblast v těsné blízkosti
stotisícového krajského města Liberec, kde lze
navštívit ZOO, Botanickou zahradu, Severočeské
muzeum, Divadlo F. X. Šaldy, zábavní centrum
Babylon a iQlLANDIA, obchodní centra, kina
a nejznámější
dominantu
Liberecka
–
horu
a televizní vysílač Ještěd.
V území mikroregionu i jeho nejbližší oblasti se
nacházejí naučné stezky, které mají návštěvníkům
přiblížit přírodovědné i kulturně – historické
zajímavosti celého kraje i jednotlivých obcí.

Bílý Kostel nad Nisou – (1 017 obyvatel)
Obec ležící na obou březích řeky Nisy, které vévodí
odsvěcený kostel sv. Mikuláše. Nedaleko obce je
zřícenina hradu Roimund. Chatařská osada Panenská
Hůrka je půvabným místem uprostřed lesů
s kostelíkem, lidovou architekturou a starým
hřbitovem založeným roku 1907.
Obecní úřad Bílý Kostel n. N. | IČO: 00672106
Bílý Kostel nad Nisou 206 | 463 31 Chrastava
Tel.: 485 143 418 | Fax: 485 143 418 | DS: ic4bjj7
www.bily-kostel.cz | obec@bily-kostel.cz

Hrádek nad Nisou – (7 722 obyvatel)
Město na Trojmezí Čech, Německa a Polska.
Nejstarší
památkou
je
barokní
kostel
sv. Bartoloměje – původní stavba ze 13. století. Další
památky: novogotický evangelický kostel- Chrám
pokoje – který je z počátku 20. století, Rybářský
kámen, celní kámen, budova Azylu z roku 1721.
Město nabízí mnohé služby, tenisový areál, vhodné
horolezecké terény a rekreační areál Kristýna, který
vznikl zatopením lignitového dolu.
Městský úřad Hrádek nad Nisou | IČO: 00262854
Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou
Tel.: 482 411 400 | Fax: 482 411 499 | DS: 4tkbw8g
www.hradek.eu / hradek.cz | mestohradek@muhradek.cz

Chotyně – (1 019 obyvatel)
Dominantou širokého okolí je státní hrad a zámek
Grabštejn ze 13. století. Od dubna do konce října je
přístupný veřejnosti. Mezi Chotyní a Grabštejnem je
soukromé golfové hřiště s devíti jamkami. Na okraji
obce je Václavická přehrada vhodná pro rybaření.
Obecní úřad Chotyně | IČO: 00672033
Chotyně 163 | 463 34 Hrádek nad Nisou
Tel.: 482 345 607 | Fax: --- | DS: jpmbey9
www.chotyne.cz | ou.chotyne@volny.cz

Chrastava – (6 281 obyvatel)
Město ležící v podhůří Ještědského hřbetu. Nejstarší
památkou je kostel sv. Vavřince z pol. 14. století.
Další památky: barokní morový sloup a pískovcová
kašna na náměstí z 18. stol.; tři secesní památky –
kovový most přes řeku Jeřici, budova České
spořitelny, objekt závodu Textilana v Andělohorské
ulici. Dále Fuhrichův dům, Muzeum historické
hasičské techniky a Městské muzeum.
Městský úřad Chrastava | IČO: 00262871
nám. 1. máje 1 | 463 31 Chrastava
Tel.: 482 363 811 | Fax: 485 143 344 | DS: awcbeyc
www.chrastava.cz | podatelna@chrastava.cz

Janovice v Podještědí – (92 obyvatel)
Janovice jsou nejmenší obcí co do počtu obyvatel
a první písemná zmínka o obci pochází z roku 1273.
Obecní úřad Janovice v Podještědí | IČO: 00525499
Janovice v Podještědí 90 | 463 53 Křižany
Tel.: 485 172 019 | Fax: --- | DS: vk8b77b
www.janovicevpodjestedi.eu | janovice.jiri@seznam.cz

Kryštofovo Údolí – (363 obyvatel)
Kryštofovo Údolí leží v jednom z nejhezčích míst
v okolí Liberce. Je zde mnoho historických
dřevěných a hrázděných staveb. Obec je známa
svými
keramickými
dílnami.
V restauraci
„U Kryštofa“ je celoroční expozice betlémů. Každou
zimu je vystaven obří betlém malíře Josefa Jíry.
Obecní úřad Kryštofovo Údolí | IČO: 00671991
Kryštofovo Údolí 166 | 460 02 Liberec 2
Tel.: 722 634 282 | Fax: --- | IDDS: 8u2azi8
www.krystofovoudoli.eu | info@kudoli.eu

Mníšek – (1 571 obyvatel)
Obec Mníšek je vstupní branou do Jizerských hor.
Její dominantou je barokní kostel sv. Mikuláše, jenž
má cenné rokokové zařízení a je státem chráněnou
památkou. Stejně jako i fara se slunečními

hodinami. V nedaleké osadě Fojtka se nachází údolní
přehrada z roku 1906 – vhodná ke koupání a
rybaření.
Obecní úřad Mníšek | IČO: 00263001
Oldřichovská 185 Mníšek | 463 31 Chrastava
Tel.: 482 725 080 | Fax: --- | DS: prjbpvy
www.obec-mnisek.cz | podatelna@obec-mnisek.cz

Nová Ves – (861 obyvatel)
Obec vede údolím řeky Jeřice mezi Chrastavou a
Mníškem. Jsou zde vhodné terény pro pěší
i cykloturisty. Nedaleko kostela „Nanebevzetí Panny
Marie“ prochází 15. poledník. K Nové Vsi patří osada
Mlýnice s přehradou, kde je možnost dobrého
přírodního koupání, klidné rekreace a možnost
rybaření.
Obecní úřad Nová Ves | IČO: 00831433
Nová Ves 213 | 463 31 Chrastava
Tel.: 482 720 110 | Fax: --- | DS: 9yjbi7g
www.nova-ves.eu | nova.ves@volny.cz

Oldřichov v Hájích – (761 obyvatel)
Malebná vesnička v údolí mezi Jizerskými horami.
Hrázděná usedlost č. p. 5 je rekonstruována a
objekt bude dále využíván k programům ekologické
výchovy a k propagaci trvale udržitelného rozvoje.
Z Oldřichovského sedla vede do okolí množství
vycházkových a turistických tras.
Obecní úřad Oldřichov v Hájích | IČO: 00481483
Oldřichov v Hájích 151 | 463 31 Chrastava
Tel.: 482 725 093 | Fax: 482 725 095 | DS: 6tfbi63
www.oldrichov.cz | obec@oldrichov.cz

Rynoltice – (784 obyvatel)
Obec je výchozím bodem pro návštěvníky Lužických
hor. V Jítravě začíná Mezinárodní stezka „Lužické
a Žitavské hory“. V Rynolticích je kostel sv. Barbory
s hranatou věží. Nedaleko od kostela se nachází
sousoší z roku 1735 – stejná socha představuje
z jedné strany sv. Václava a z druhé sv. Jana
Nepomuckého. Součástí Rynoltic je i osada Polesí, o
které se mluví jako o nejkrásnějším rekreačním
místu Lužických hor. Zde i v okolí je mnoho staveb
lidové architektury. V blízkosti obce je přírodní
památka Bílé kameny – od roku 1995 chráněna
státem.
Obecní úřad Rynoltice | IČO: 00263168
Rynoltice 199 | 463 53 Křižany
Tel.: 485 172 181 | Fax: --- | DS: pzfawug
www.rynoltice.cz | rynoltice@iol.cz
Poznámka: Stav obyvatel jednotlivých obcí je uváděn k 1. 1. 2019 dle
vyhlášky č. 219/2019 Sb.

