Jindřichovice pod Smrkem
Kraj: Liberecký

Okres: Liberec

Správní obvod: Frýdlant

GPS souřadnice: 50.960815N, 15.249533E

Nadmořská výška: 327 m n. m.

První pís. zmínka: 968 (1054 let)

Počet obyvatel: 644

PSČ: 463 65

Adresa URL: www.jindrichovice.cz

O obci
Obec Jindřichovice pod Smrkem leží ve Frýdlantském výběžku, asi 5 km severně od Nového Města pod
Smrkem. Její součástí je i ves Dětřichovec.

Historie obce
Obec Jindřichovice pod Smrkem se nachází na původním keltském území dnešního Frýdlantského
výběžku a byla založena rodem Bibrštejnů. První písemná zmínka o obci se datuje z roku 968.

Ubytování a restaurace
V Jindřichovicích pod Smrkem se nachází samoobsluha, PENZION U MŮRINEK, PENZION U DUBU a
CHALUPA U VRTULE.

Okolí a příroda
Západně od obce Jindřichovice pod Smrkem můžeme shlédnout přírodní zajímavost – Krajina
útulná. Tato lokalita byla vykoupena v rámci kampaně Místo pro přírodu Českého svazu ochránců
přírody s cílem pečovat o její přírodovědnou a krajinnou hodnotu.

Současnost obce
Od konce 90. let minulého století se obec snaží o nový, udržitelný rozvoj. Díky tomuto směřování obce
bylo v roce 2004 otevřeno Ekologické infocentrum, které je v současnosti velmi aktivní a pořádá řadu
vzdělávacích akcí a věnuje se i konzultační činnosti.

Sportovní možnosti
Přes obec vede značená turistická cesta i cyklotrasa. Pro turisty může být zajímavá netradiční
naučná stezka, 12 km dlouhá, která je provede po okolí Jindřichovic a tak trochu i po vlastní duši

Památky a zajímavosti
Kostel Nejsvětější Trojice v Jindřichovcích pod Smrkem je jednolodní kostel, který pochází z roku 1670.
Byl postaven v barokním slohu. Na kostele je umístěna pamětní deska obětem první světové války.
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Doprava
Od prosince 2004 je i do Jindřichovic poprvé v historii zavedena pravidelná autobusová doprava, kterou
zajišťuje ČSAD Liberec a která je součástí dopravní obslužnosti.
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