Nové Město pod Smrkem
Kraj: Liberecký

Okres: Liberec

Správní obvod: Frýdlant

GPS souřadnice: 50.924911N, 15.229429E

Nadmořská výška: 465 m n. m.

První pís. zmínka: 1584 (436 let)

Počet obyvatel: 3 678

PSČ: 463 65

Adresa URL: www.nmps.cz

O obci
Nové Město pod Smrkem leží na severu Čech ve Frýdlantském výběžku mezi Jindřichovickým
hřebenem a horou Smrk. V současnosti má další dvě části: Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem.

Historie obce
Město bylo založeno v roce 1584 Melchiorem z Redernu (vrchnostenské město) a nazváno Nové České
Město (Böhmisch Neustatt). V okolí byly objeveny rudné žíly železa a především cínu. Dolování
cínu, tehdy velice důležitého a žádaného kovu, bylo podnětem k založení města.

Ubytování a restaurace
V obci Nové Město pod Smrkem se můžete ubytovat v hotelu Měděnec, v penzionu Na růžku s možnosti
jízdy na koních, v ubytovně ve Švermově ulici. Pro dětské a mládežnické rekreaci je určen Junior camp. Z
restaurací zmíníme Na Náměstí a U Nádraží.

Okolí a příroda
Nové Město pod Smrkem leží na severní hranici CHKO Jizerské hory, pod nejvyší horou na české
straně těchto hor. Členové Občanského sdružení pro obnovu a rozvoj N. M. p. S. a okolí instalovali na
Smrku dřevěné informační tabule nově zbudované Okružní cesty k pramenům toků a rozvodí.

Současnost obce
V Novém Městě pod Smrkem funguje Mateřská i úplná Základní škola, také Základní umělecká
škola a Středisko volného času Roroš. V jedné budově sídlí Městská knihovna a galerie spolu s
Muzeem.

Sportovní možnosti
Městem prochází několik turistických značek. Kraj je ideální i pro cyklovýlety, přímo městem prochází
dvě cyklotrasy. Z Nového Města pod Smrkem na Smědavu vede také kratší (13,3 km) běžkařská trasa.

Památky a zajímavosti
Město má dva kostely (katolický i evangelický) a oba jsou významné kulturní památky. Kostel sv. Kateřiny
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byl založen v roce 1607 Kateřinou z Redernů jako evangelický kostel.

Doprava
V Novém Městě pod Smrkem jsou dva hraniční přechody. Přes přechod pro automobily se lze dostat do
polské části Jizerských hor a Krkonoš. Druhý přechod je určen pouze pro pěší a lyžaře. Je přímo
na vrcholku Smrku.
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