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- částku =5.000,·
3055103/030

Kč pro FOD poskytnutou

na účet organizace

- příspěvek =5.000,· Kč na uspořédání příměstského tanečně vý.
tvarného tábora pro děti pod vedením paní Mirky Sebkové.
Vystoupeni dětí jsme mohli shlédnout na oslavách obce.
Mgr. Karel Jáschke,

starosta

Významná jubilea ve třetřrn čtvrtletí oslavili tito naši
spoluobčané:
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Panř
Paní

Kudláček Josef
Mlateček Jaroslav
Seflová Věra
Dimlová Emilia
Vargová Helena
OberdMerová
Marie
Kuželová Zdeňka
Smahelová Vlasta
Merhaut Jaroslav
Brindzák Michal
Brindzáková Zuzana
Kolářová Kristina
Janáková Helena
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho dalších let
prožitých v kruhu svých blrzkých.

Zastupltelstvo obce na zasedánl v červnu 2012 projednalo
a schválilo:
- plněn! rozpočtu obce za obdobf 1.- V. měsťce 2012
v jednotlivých
kapitolách s těmito hlavnfmi
skutečnostmi:
Plnění

Roční plán
po změnách

rozpočtu

18.579.700,

prfJmy:

i

1.-

Skutečnost
-

%

V.

8.232.951,40

43,99

6.152.586,75

43,69

2.080.364,65

46,44

8.413.982,88

44,72

18.714.780,Z toho:

Daně

14.100.000,·
4.479.700,·

Ostatní pffjmy
Výdaje

-

úpravu

celkem

rozpočtu

dotace krajského

18.579.700,·
18.814.780,60
základní

školy 4/2012/ZS

úřadu na mzdové

- úpravu rozpočtu obce 1/2012/0bec
ského úřadu pro sbor dobrovolných
-

přfspěvek

=6.500,·

naší obce

Kč na jednoho

=1.660.218,-

Kč -

prostředky
=2.163,-

Kč -

dotace kraj·

hasičů za uskutečněni

na neinvestični

náklady

žáka urnfstěného

ských školách za jeden rok. Na základě

v pňbližné

v libereckých

této skutečnosti

dřtě ze Stráže nad Nisou zapsáno

k přljfrnacfrnu

vených kriterii v rámci libereckých

mateřských

zásahů
výši

mateřmůže být

řrzenr dle stanoškol.

Novr občánci Stráže byli v obřadní sfni naší .radnice" 9. června
panem starostou slavnostně uvítáni do života. Novým občánkůrn
i jejich rodičům přišly zazpívat děti z mateřské školy. Novými občánky Stráže jsou:
Vendula Bažantová
Vladirnřr Frýba
Prokop Novák
Jakub Kukla
Lukáš Kozelek
David Vojtěchovský

Patrik Knap
Lukáš Kapras
Vit Voženílek
Josef Šrníd
Simon Valenta
Jáchym Kloz

Vendula

Vladimír

Prokop

Jakub

Lukáš

David

Patrik

Lukáš

Všem dětem přejeme

zdraví mnoho štěstí a rodičům,

jejich ratolesti způsobovali

jen samou radost.

aby jim

Vít

Josef

Panr Helena Lajnerová, dlouholetá dárkyně krve, v letošnr~ roc~
obdržela Zlatý krfž 3. stupně za 80 uskutečněných
odběru. Její
hluboce lidský přřstup a obětavost si zaslouží ocenění a poděkování od nás všech.

Od 10. září zahajuje provoz moštárna ve Stráži nad Nisou
Příjem zakázek:
14.00 - 16.00 hod.
Pondělí
8. 00 -10.00 hod.
Sobota
Informace na tel. číslech: 728 748 455, 608 582 352, 602 336 615

9. září RC RALLY Portugal- Dalibor Adamec pořádá
na samém vršku Stráže 8. ročník závodů RC modelů.
6. října "Zálesácký závod", závod všech školáků, předškoláci budou mít doprovodný program. Žádáme všechny rodiče a prarodiče o pomoc s pořádáním akce.
Potřebujeme organizátory a komisaře na trať, kteří budou hlídat plnění příslušné
disciplíny. Vše bude organizováno a vysvětleno předem, nemusíte mít strach,
že byste funkci komisaře nezvládli.
Hlásit se můžete na adrese akce@straznadnisou.cz nebo tel. 739 454 716.

Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého kraje
Územní rada územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Liberec
Territorialverband Zittau der Kleingšrtner e.v.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stráž nad Nisou

t
tzs

Vás srdečně zvou na

14. ročník "Regionální výstavy ovoce a zeleniny"
který se koná ve dnech 17. - 21. října 2012
v Obecním domě ve Stráži nad Nisou
středa až sobota od 10,00 do 17,00 hodin
neděle od 10,00 do 13,00 hodin
Záštitu nad výstavou převzali, pan ing. Jaroslav Podzimek, radní Libereckého kraje, pověřený vedením resortu životního prostředí a
zemědělství a pan Mgr. Karel Jáschke, starosta Stráže nad Ni sou.
Představeny budou odrůdy jabloní a hrušní, pěstovaných zejména v oblasti Libereckého kraje.
Výstava bude spoj ena s prodej em konzumníchj ablek a možností objednávek ovocných dřevin a růží.
Pro zahrádkáře bude k dispozici odborná poradna.
V rámci výstavy bude uskutečněn "TEST ZNALOSTI" pro děti a mládež, ze znalosti semen našich plodín, kde jako odměna bude
vlastnoručně ozdobený perníček.
Vstupné

dobrovolné

nSbor dobrovolných

hasičů Stráž nad

Nisou

Vás srdečně zw na Hasičské klání v požárním útoku dětí a dospělých
hasičů, které se uskuteční u hasičské :zbrojnice 22.9.2012
Program dne:
-Od 10.00.

Strážský pohár pro mladé hasiče 14.ročník
starosty SDH Stráž nlN

uO pohár

II

kategorie příp ravka, mlad

ší

a starší žáci

- od 14.00

Strážský pohár pro dospělé 20. Ročník
starosty obce Stráž nlN"

u

O pohár

kategorie muži, ieny
-od 17.00

Tanečnfzábava

K tanci a poslechu hraje kapela
SESLOST
'V

Těšíme se na Vaši účast a podporu při hasičském klání

Zavzpomínáme
spolu na uplynulý školní rok, abychom se mohli
těšit na právě nastupující. V zárí nás potěšilo 26 rozzářených tvářf nejmladších žáků, které uvítala jejich třídní učitelka, paní Mgr.
Lenka Janoušková.Následovala
Výstava
ovoce
a zeleniny.
Navštívili ji skoro všichni naši žáci. Pro mladší bylo od pořadatelů
připraveno zdobení perníčků a skvělá soutěž- poznávání různých
semen rostlin. Aíjnové pouštění draků proběhlo za velmi chladného počasí. Všichni si snažili pomáhat a draci létali opravdu vysoko. Další podzimní akce byly např. florbalový turnaj ve Frýdlantě,
prezenční akce Gastroden, exkurze v Severočeském
muzeu na
téma fotografie z ateliéru Alfonse Muchý.Žáci 9. trrdy uspořádali
Mikulášskou
besídku. A skutečně čert někomu nahnal trošku
strachu. Po tradičním Vánočním zpívání v kostele sv. Kateřiny a
následných besídkách ve trídách jsme se těšili na Vánoce.
Leden byl sportovní. Lyžařský pobytový kurz školáků probíhal v
Bedřichově. Lyžovat na bedřlchovských
stráních se zdatně učili i
děti z MS. ;27.ledna proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok
201212013. Unorový karnevalový rej a soutěže pro žáky 1. stupně
tentokrát připravovali .pátáci". Této své premiéry se zhostili s velkou nápaditostí, trpělivostí a s úsměvem. V březnu jsme se zúčastnili T-ballového turnaje libereckých škol. Fandili i někteří rodiče. Ve středu 28. 3. se naši .dsvátáci"
proměnili ve zdatné učitele a celý den předávali své vědomosti. Svým mladším spolužákům uměli pomoci a i pro nás bylo velmi příjemné pozorovat, jak
ti naši nejstarší dospěli. Duben a květen byly opět sportovnější.
Probíhaly fotbalové turnaje Coca cola cup, McDonalds cup,
T-ballový turnaj. Ctvrťáci splnili teoretickou i praktickou část a získali své průkazy cyklistů. Prvňáčci získali mnoho informací o zásazích hasičů. Prohlédli si i hasičskou techniku. Láci osmé trrdy
se vrámci projektu Sciente Gate zúčastnili výukového programu
Vzduch v 10 parku Liberec. Nejstarší žáci si prohlédli pražské židovské synagogy. Ctvrťáci a pátáci se dozvěděli něco navíc v
Planetáriu Praha. Nemohli jsme vynechat ani čarodějnický
slet,
procházku naší obcí a následné vyhodnocení
nejkrásnější nosaté čarodějnice. Hřejivý květen nám umožnil pobyty v přfrodě, které si organizuje
každá třída podle svých možností a zájmu.
Květnová tematická
beseda přlpomněla
hrůzy války .deváťákům." Proběhla s paní Martou Kottovou, parnětnicf terezínského
ghetta a koncentračního
tábora Osvětim. Láci pak měli možnost
se o všem znovu přesvědčit na exkurzi v Terezíně.
Květen a červen byly také měsíce školních výletů. 31. 5. proběhla oslava Dětského dne. Zde se opět organizace soutěží a her ujali .devátáci'
i .osrnáci' s nadšením a nápaditostí. V polovině
června se celá škola zapojila do projektu "Letem světem'. Láci
různého věku byli rozděleni do skupinek. Zjišťovali zajímavosti o
různých státech světa, vyráběli hranice, stavěli mosty ... Zkrátka
dozvídali se něco dalšího, nového, objevného. Skvěle se do tohoto projektu zapojily i paní kuchařky, které skoro dva týdny pro
nás vařily speciality té které země.Na závěr školního roku jsme si
neodpustili návštěvu kina Cinestar, kterou nám nabídl a také zajistil i s dopravou pan Vrabec. Děkujeme. Poslední školní dny se
žáci 1. stupně věnovali olympijskému
sportování. Na všech disciplínách měřili, startovali, zapisovali a určitě i fandili .devátáci" s
.osmáky'. V půběhu roku se měli žáci možnost zapojit do činnosti různých kroužků, účastnit se ekologických
akcí střediska
St7evlTk v Oldřichově v Hájích.
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Závěrem roku 2011/2012 absolvovalo 10 žáků 9. trrdu. Úspěšně
byli přijati na střední
školy. Přejeme
jim hodně úspěchů.
A školní rok 201212013? Ten teprve začíná. Vítáme nové prvňáčky. Všem žákům přejeme pohodu, nové kamarády a chuť se učit.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhali a zpřfjemnili naše akce. Doufáme, že nám budou i nadále nakloněni. Informace
o činnosti naši školy naleznete na průběžně aktualizovaných
webových stránkách školy www.skola-straz.cz
.
Mgr. Sabina Jonášova Čižiková a Mgr. Sárka Nováčková

V rámci poznávání naší obce se v tomto čísle zaměříme na Zlatý
kopec. Tato část obce se nachází jižně od jejího centra na levém
břehu Lužické Nisy. Pojmenování kopce se vztahuje k době, kdy
v těchto místech byly ještě pastviny a téměř žádná zástavba. Sem
se vyháněly přes most v místě současné zastávky U elektrárny na
pastvu ovce, které měly ustájení v centru obce. V době, kdy kvetly pampelišky, se kopec při pohledu z centra jevil jako zlatý a proto tedy Zlatý kopec. Jako první, podle domovních čísel, byla zástavba uskutečňována
v dnešní ulici Pod strání, kde se nacházejí domy s popisnými čísly 43 - 49. Stranou od této zástavby byla
postavena Cihelna - č. p. 50. Dnes je v těchto místech konečná
stanice autobusové linky Č. 27.
Další výstavba pokračovala
v dnešní ulici Zlatý kopec, kde najdeme domy s čísly 53 - 60. V domě Č. p. 54 bydlel truhlář Rudolf
Peuker, který v roce 1929 postavil v blízkosti svého domu truhlářskou dílnu, popisné číslo 306. Dalším významným objektem na
Zlatém kopci je dům Č. p. 60. Tento dům zakoupil v roce 1830
Josef Schčiler a zřfdil v něm továrnu na výrobu kartáčovitých potřeb pro textilní průmysl. V roce 1858 převzal továrnu jeho syn, též
Josef. Ten výrobu rozšířil, pořídil první mechanické stroje a parní
stroj. Neúnavnou pílí dosáhl toho, že tato továrna, ač nepatřila k
největším, byla mezi těmi, které si zajistily široké odbytiště. Strojní
zařfzení se sestávalo z 42 mykacích strojů umístěných ve dvou
sálech. Od 20. března 1904 , po smrti Josefa Schčilera, byla továrna vedena jeho dcerou Marií Frank, vdovou po řediteli gymnasia, a jeho vnukem Ottou.

Paní Marie Frank, majitelka domu a továrny, v roce 1924 rozšřřila
obytný dům přístavbou tří místností. V roce 1927 postavila také na
Zlatém kopci (dnes ulice Mezi kopci) pro své dělníky sroubenou
stavbu se dvěma byty. Srub Č. p. 287 pojmenovala po svém zemřelém synovi .Ottoheirn". V roce 1945 přešla továrna pod národní
správu. Pro nevyhovujícf stísněné podmínky a z důvodu klíčového významu jejích výrobků se hledaly nové prostory. Aešení se
tehdy našlo. Do Vratislavic byla přesunuta výroba koberců továrny Brosche , z míst ležících na rozhraní Stráže a Machnína, a do
uvolněných
prostor mohly být umístěny stroje z továrny firmy
Schčiler a pokračovat ve výrobě. Tato továrna se později stala
součástí národního podniku Naveta ve Mšeně nad Nisou. Za
zmínku jistě stojí i historie domu Č. p. 132 stojícího na ostašovské
cestě (Berzzeile), dnes ulice Pod strání. Starý, rozsáhlý, většinou
z jílových cihel postavený patrový dům sloužil v dřívějších dobách
jako kasárna finanční stráže a ještě dlouho byl v lidové mluvě nazýván "Kasárna". Dům byl v roce 1920 pro zchátralost zbořen a
nahrazen stavbou novou. Nový majitel Karl Kaulfersch se osobně
pustil do neodborné demontáže elektrického vedení ve starém
domě, při které byl následkem zasažení proudem zabit. Jeho projekt nové stavby dokončila
již vdova Anna Kaulfersch.
Zlatým Kopcem procházejí též dvě železniční tratě:
Liberec - Frýdlant v Cechách, která je nyní součástí Pardubicko
- liberecké dráhy, dříve SNDVB Jiho - severoněmecké
spojovací
dráhy zprovozněné
1. července 1875
Liberec - Žitava.která byla dána do provozu 1. prosince 1859,
provozovaná
do 22. května 1945 saskýrni a říšskými dráhami
Z dřfve klidné části naší obce se dfky průmyslové zóně a golfu
Liberec stalo místo, kde se nedá spát při otevřeném okně, protože hluk ze zóny neustává ani v noci a při chůzi po místních komunikacfch musí být člověk stále ve střenu, aby jej nesrazilo silné auto některého ze sebevědomých
návštěvnfků golfu.
I. Zajíc

V naší obci máme čtyři železniční pře!'ezdy, které jsou zabezpečeny světelnou a zvukovou signalizac . Stále častěji se stává, že
řidiči toto zabezpečení nerespektují. Již na třech z těchto čtyř přejezdů došlo ke střetu vlaku s automobilem
a na přejezdu v ulici
Pod Strání dokonce i s cyklistou, který bohužel toto střetnutí ne-

přežil. Pro přřpad nehody
je dobré vědět, že každý
takový přejezd má své identifikační čřslo.V prípadě nějakých
problémů
nebo nehody na přejezdu stačí na tfsňovou linku 112 nahlásit toto číslo
a složky záchranného
systému vědí kam jel.
Císlo je umístěno
na
zadní straně výstražného zařízení.
I. Zajíc

Humoristický
vzpomfnkový
román českého novináře a spisovatele
mapující
roky 1984 a 1985, kdy autor sloužil u
nechvalně
známého
motostřeleckého
pluku v Janovicích
nad Úhlavou jako
velitel čety na průzkumné rotě. Miloslav
Lubas líčí zážitky svobodnřka absolventa, který mimo jiné cvičil vojenskou
skladbu na spartakiádní
přehlídce na
Letenské pláni. Kniha evokuje svět Cerných baronů, natvrdlých velitelů, děsivé
ztráty času, ale také pocit sounáležitosti. Mimoděk je také zachycena atmosféra ve společnosti na konci husákovské
éry. Miloslav Lubas pracuje od roku
1984 v médiích.
Vydal
tři knihy:
Průvodce mediálním hyenismem, Za dva sudy piva (o korupci v kopané) a Bubla Bubla Bublanina s podtitulem Nástěnka muže ve vrcholném středním věku.

Dne 2. července letošnfho roku uplynulo 95 let od nejvýznamnější bitvy, již se rozhodným podflem účastnili naši ruštf legionári v
průběhu první světové války. Památný Zborov leží na Ukrajině při
silniční i železnlční tepně mezi Lvovem a Tarnopolem,
blfže k
Tarnopolu. Právě o ovládnutí této strategické
spojnice byly svedeny tuhé boje. Na straně habsbursko - hohenzollernských
agresorů bylo na tomto úseku fronty rozloženo proti československé
brigádě včetně záloh vice než 12 000 všemožně dobře ozbrojených vojáků se zásobami střeliva a neobvyklým zabezpečenim
zákopových linií. Cs. brigáda byla sestavena z 1. střeleckého pluku M. J. Husa, 2. střeleckého pluku Jiřfho z Poděbrad a 3. střeleckého pluku Jana Ližky z Trocnova. Protože v té době ještě legie neměly své vyšší důstojníky a generály, veleli plukům důstojníci a generálové
ruští, generál
Salivačev,
podplukovník
Zembalevskij a plukovník Mamotov. Velitelem čs. brigády byl ruský generál Trojanov, jehož ministr vojenství A. F. Kerenskij povýšil 4. 7. za vítězství brigády u Zborova na generálmajora. Jako celek byla brigáda včleněna do ruské armády, jejímž vrchnfm velitelem byl po únorové revoluci jmenován
generál Alexej A.
Brusilov. V rámci jím řízené ofenzivy byl plán útoku našich pluků
stanoven na 2. červenec 1917 v 9. hodin. Tomu předcházela
po
celou noc trvajfcí dělostřelecká
palba na první linii rakouských zákopů a na její zabezpečení
třemi až sedmi řadami drátěných překážek a kozlů. Útok začal s desetiminutovým
zpožděním, ale byl
tak účinný a mohutný, že první linie byla dobyta již za 15 minut,
druhá a tretf krátce po tom, protože ty už neměly souvislé opevňovací překážky, jelikož rakouské velení počítalo s protiútokem a
tyto překážky by jim v tom vadily. Už v deset hodin byla dobyta
kóta 392, odkud byla úporně hájena cecovská dolina, i další střediska odporu v celé šm bojiště. Odpoledne bylo věnováno zdravotnickým problémům, svážením padlých do Cecové a odpočinku. K večeru byly československé
jednotky vystřfdány ruskými
pluky. Nutno doplnit, že v rakouských zákopech, po celý rok stavěných a považovaných
za nedobytné, tvořili živou snu nepřítele
přřslušnřci všech národnostf rakousko - uherské řřše, Mnozí z
nich ani nekladli útočníkům odpor a ochotně se vzdávali nebo
bezhlavě prchali. Tím se stalo, že čs. brigáda mohla po bitvě zaznamenat, že bylo do zajetf vzato 3 150 vojáků nep7ftele, v tom
byli 62 důstojníci včetně jednoho generála a že bylo ukořistěno 20
děl a 80 kulometů, nemálo munice a jiného materiálu.
Daň, kterou musila čs. brigáda za vítězství u Zborova zaplatit, by-

la ovšem taky nemalá. Dne 4. července bylo za zvuků české ná
rodní hymny do společného hrobu na návrší u obce Cecová pochováno 160 vojáků, zemřelých v boji 2. července. V následujfcích dnech pak ještě zemřelo na utrpěná zranění dalších 25 vojáků. Jména i osobní údaje všech jsou zachovány. Z nich vyčteme, že život v bitvě obětovalo 5 důstojníků, v tom jeden ruský, 12
praporčíků a 36 poddůstojníků.
Ostatní jsou uvedeni jako střelci.
Kolik bylo zraněných, zaznamenáno není, jen že mezi prvními zraněnými byli poručřci Otakar Husák a Jan Syrový, který tam přišel
o pravé oko. Bitvy u Zborova se zúčastnila řada dalších známých
vojenských osobnostf, v té době ještě v hodnostech nižších důstojníků, pak rychle povyšovaných
až do hodnostf generálů naší
první republiky. Připomeňme si nešťastného plukovníka Josefa
Jiřího Švece, který obětoval svůj život sebevraždou
na posflení
bojové morálky mužstva, dále pozdější generály Jana Syrového,
Otakara Husáka, Stanislava Cečka. Vojtěcha Klecandu, Karla
Kutlvašra a Rudolfa Medka. Nejvyšší hodnost měl už u Zborova
kapitán Radola Gajda, původem Chorvat, pozdější generál a náčelník generálního štábu armády CSR do roku 1926, v politice
známý jako hlava fašistické strany, národem zavrhnutý.
Zborovské vítězství, vykoupené oběťmi, mělo dalekosáhlý ohlas a
význam. Ovlivnilo příliv posil do legií v Rusku z řad přeběhlíků na
frontě a zajatců, takže jejich početní stav dosáhl padesáti tisíc.
Přivodil rozhodnutí a podporu vlád Itálie a Francie k formování čs.
legií také v těchto zemích. Způsobilo obrat v nazírání spojenců na
program
československého
zahraničního
odboje,
vedeného
Masarykem, na získání politické samostatnosti a nezávislosti Cechů a Slováků. "Zborovem
zahájili jsme vojenskou
akci. která
nás postavila
na roveň národům
bojujícím.
Bez naší zahraniční armády bychom té samostatnosti
sotva dosáhli."
(T. G. Masaryk 1922). Na závěr ještě slova generála a spisovatele Rudolfa Medka, adresované padlým hrdinům u Zborova: "Byl
by to nehodný.
mrzký a nízký národ. který by mohl zapomenout vaší oběti a vašeho příkladul"
Mgr. Jaroslav Bláha

Možná jste si všimli, že předevšřrn v centru Liberce se v poslednřch letech výrazně zvýšil
počet
bezdomovců.
S touto
smutnou skutečností se rozhodlo bojovat občanské
sdružení
Naděje, které od dubna 2012
provozuje v centru Liberce ve
Valdštejnské ulici nízkoprahové
denní centrum pro osoby bez přfstřešf. Pomáhá tedy těm, kteřř se
dostali na samé dno společnosti a zůstali bez domova. Mezi poskytované služby patřf zajištění základních životních potřeb (strava, hygiena, ošacení), ale v neposlednf řadě také sociální poradenství, které zahrnuje vyřizovánf dokladů, sociálních dávek, žádosti o splátkové kalendáře, hledání zaměstání a mnoho dalšího.
Za dva a půl roku svého fungování již pomohlo skoro 600 klientům na jejich nelehké zpáteční cestě k běžnému způsobu života.
Každý den se v centru vydá kolem 60 porcí jídla a oblékne do
čistého 10 osob. Už jen tato skutečnost, že díky tomuto dennímu
centru nemusí mnoho lidí v Liberci obtěžovat spoluobčany zápachem, žebráním a drobnou trestnou činnosti, pomáhá zle'p'šovat
prostředí ve městě. Navic klienti tohoto zařízení se často účastní
úklidových brigád v centru města. Realizace této sociálni služby
by ale nebyla možná bez obětavosti dobrovolných
dárců, ať už
církví, podnikatelských
subjektů, které pomáhají s dodávkami potravin, nebo běžných občanů. Někteří z nich se občas zastaví a
přinesou pro klienty obnošené šatstvo nebo něco na zub, jinf se
rozhodnou pro pomoc pravidelnou. Mezi ty patřf i zdravotně postižení senioři z Bělidla ve Stráži n. N. Marie a Jiří Lifkovi s jejich
dcerou, pedagožkou
Vladkou Jurigovou. Pokud by chtěl někdo
následovat jejich chvályhodného
příkladu, může se s dotazy na
možnosti pomoci obrátit přfmo na vedoucfho
střediska pana
Radka Hanzla (e-mail: ndc.liberec@nadeje.cz.
tel.: 775889662).
V každém případě středisko přivitá kromě finančni pomoci vyprané pánské a dámské oblečenf (svetry, mikiny, zimní bundy, rille,
trička, čepice, rukavice, šály), zachovalou obuv, ručníky, baťohy
a předevšfm spodní prádlo a ponožky. Využijí se i potřeby pro domácnost a hlavně nerezové příbory, které lze dávat do myčky.
Mgr. Radek Hanzl
vedoucí pobočky Naděje o.s.
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