Zámek Lichtenwalde
Zámek Lichtenwalde byl v roce 1722 -1726 na základě starých podkladů znovu vybudován.
Zákazník a objednavatel tohoto projektu byly hrabě z Watzdorfu, Ministr u Augusta Silného,
kníže ze Saska a polský král. Později patřil zámek rodině Vitzthum z Eckstädt. Architet je
bohužel neznámý. Domníváme se, že to byl stavitel z Dráždan. Omítka tohoto zámku byla
málo vyzdobená a s i luzí malovaná.
V noci z třicátého dubna na prvního máje 1905 zámek vyhořel. Důvod, tohoto nestěstí byl
poškozený komín. Prostředek zámku a jižní křídlo vyhořelo úplně. Zůstala jenom základní
stavba, díly severního křídla, a spojovací zeďs kapličkou. Tato zámecká kaplička je nejstarší
zachovalá část z 13. století.
Od starého zámku, byl tento nový zámek k nerozeznání. Vše bylo zachováno, tak jako
předtím. Odpovědný architekt byl dvorní stavitel Gustav Frölich z Dráždan. Znovu obnovení
tohoto zámku stálo jeden millión řišských marek.
Po druhé světové válce v červenci 1945 padl zámek do rukou sovětské armády. Do jedné
hodiny musela hraběcí rodina zámek opustit. V této jedné hodině byly veškeré umělecké
přědměty a inventář ze zámku vyklizeny.
V roce 1948 byl v zámku zařizený léčebný ústav. Léčely se tady lidé na plicní choroby. Pozdeji
tady byly organizovány školení pro zdravotnictví. Od roku 1991 zámek byl uživán jako
vzdělavací ústav pro sociální ministerstvo.
V červenci roku 1998 „Sächsische Schlösserverwaltung (saská správa zámků)“ převzala
zámek a postupně ho restaurovala. V zamku se nalézá vedle reprezentačních mistností
muzeum s vystřiženými obrázky z Německa a Číny i muzeum asijského a afrického umění.

Barokni zahrada Lichtenwalde
Tato barokní zahrada byla založená v roce 1730. Zákazník a objednavatel tohoto projektu byl
Carl Friedrich, hrabě z Watzdorfu, syn stavitele zámku. Zámecká zahrada v Lichten-walde
byla už v osmnáctém století velmi proslulá a známá. Měla přes 400 vodních her a
vodotrysků. Dodneska se voda čerpá z řeky Zschopau a skladuje se ve vodních nádržích. V
nejpozději v druhé polovině 19. století byla od hraběcí rodiny, tato zámecká zahrada
otevřená pro návštěvníky. Při plánování a utváření této zahrady hraje velkou roli uspořádaní
a rozdělení jednotlivých částí. Zahrada je 10 hektarů velká. Z roku 1767 je původní vzhled
této barokní zahrady zachován.
Některé části zahrady se začaly v roce 1954 obnovovat. S peněžní pomoci EU a spolek z Saska
bylo sanování v posledních letech uzavřeno.
Prostřední zahrada se nachází přímo u zámku. Dostala nový tvar a je stále udržována. Od
středu zahrady vedou dvě schodiště k přístí terase. Všude můžete vidět udržovaný živí plot,
kterému se řiká „Boskett“. Malé překvapení pro návstěvníky a príjemné osvěžení. Toto vodní
umění je zařízeno na pohyby a světla.
Toto místo se nazývá „Arkaden“. Můžeme tady obdivovat zahradnické umění živých plotů. Z
této hlavní lipové aleje se dostanete do všech částí barokní zahrady. V této aleji se nachází 94
lipových stromů.

Na proti této aleje můžeme obdivovat koncertní pavilón. První dechový konzert byl tady
uspořádán v roce 1943. Dodneska je tato tradice zachována.V roce 1906 byla zařízená malá
kavárna a hudební pavilón. Rovnoběžně s lipovou alejí jsou zavedeny vodní přípojky do
jednotlivých částí zahrady. Každá část této zahrady je rozdílná s velikostí a tvaru.
Tento bukový živý plot je tři metry vysoký. Stále můžeme obdivovat překrásný pohled na
řeku Zschopau a jejího okolí.
Tento bazén se jmenuje „korunní“ dostal jméno po dvou zlatých korunkách, které tancovaly
po vodotrysku. Jako ozdoba tohoto bazénu jsou tyto překrásné lekníny. Tento bazén je
zachován ještě za doby Německé demokratické republiky. Jdeme dále k přístímu bazénu.
Tady stál dříve „Bowling Green“ a později tři metry vysoká váza.
Tady můžeme obdivovat sochu „Diana“. Socha je vykosená z betonu. Je to jediný z
posledních zachovalých kusů v zahradě. Tento „Nový kus“ obsahuje tisíc osmset jeho
dnešních tvarů. Tady můžeme vidět dva zděnné vodotrysky s hlavami „Triton“. Dále můžeme
obdivovat hodně, malých zemních vodotrysků. V dolním bazénu můžeme vidět otáčecí
vodotrysky. Odvodňovací zařízení funguje přes tento romantický potůček. Který je vybaven
malým dřevěným můstkem.
Vyvrcholení této prohlídky je tento podkovitý bazén. Má tvaru mušle a sedm proudových
paprsků a vodotrysků. Tento královskývodotrysk dosahuje vyžžky 6,5 metru. Tato terasa má
ještě dvě kapličky. Z tohoto místa můžeme zase obdivovat krásu řeky Zschopau a jejího údolí.
Na tomto místě se s Vámi rozloučím přeji Vám hezký den a možná na brzkou shledanou.

