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 (434 let)

Počet obyvatel: 3 676

PSČ: 463 65

Adresa URL: www.nmps.cz

Sportovní možnosti Nové Město pod Smrkem
Městem prochází několik turistických značek. Modrá zavede návštěvníky přímo na vrchol Smrk, jež je
nejvyšším místem české části Jizerských hor. Na vrcholu se nachází pomník z roku 1909, který byl
postaven na počest 100. výročí návštěvy německého básníka T. Körnera. Původně zde stávala 25
m vysoká dřevěná rozhledna, která však byla za války zničena. V roce 2003 zde byla postavena nová
ocelová rozhledna, ze které je krásný výhled do dalekého okolí. Za dobrého počasí můžete
dohlédnout až do vzdálenosti 150 km.
Kraj je ideální i pro cyklovýlety, přímo městem prochází dvě cyklotrasy.
Na podzim roku 2009 byla pod Smrkem slavnostně otevřena vůbec první v České republice singltreková
stezka dlouhá 12 km.Jedná se o jednosměrnou stezku respektující lesní prostředí. Stezka je konstruována
tak, aby stoupání vedla po běžných zpevněných cestách, zatímco klesání vedou terénem po
přirozených lesních cestách. Unikátní okruh singltrekových stezek na úpatí nejvyšší hory Jizerských
hor Smrku byl navržen světově proslulým projektantem Daffydem Davisem, který se ve svých projektech
zaměřuje právě na stezky pro rekreační cyklistiku a spolupracoval na výstavbě singltreků například ve
Velké Británii, Kanadě nebo Japonsku. V následujících dvou letech je plánováno vybudovat přibližně 40
km stezek, které povedou na české i polské straně Jizerských hor a zavedou cyklisty do zapomenutých
koutů Frýdlantského výběžku.
Z Nového Města pod Smrkem na Smědavu vede také kratší (13,3 km) běžkařská trasa.
Sportovní a relaxační centrum ve městěProvoz bazénu, vířivé vany a sauny.Adresa: Ludvíkovská 38,
463 65 Nové Město pod SmrkemTelefon: +420 482 325 482Mobil: +420 776 098 911E-mail: bazen@nmps.cz
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