
Vážení přátelé
dovolte, abychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci. Spojnice, o které bude řeč, vede dosud z Frýdlantu 
v Čechách do Jinřichovic pod Smrkem. Do roku 1945 vedla i dále do nyní polské Wolimerze, Mirska a Gryfowa.

Dnes zbyl mezi Jindřichovicemi a Grifowem jen zarůstající násep!
Prvním cílem konference je diskutovat o novém způsobu využití této spojnice.
Konferenci předcházela putovní výstava, která při svých devíti zastaveních v této oblasti seznamovala veřejnost 
s existencí kdysi slavné, dnes zapomenuté, trasy. 
Pro novou Evropu bez hranic byla součástí výstavy i anketní akce, kde byly položeny tyto otázky.
Preferuji:
A železnice s pravidelnou přeshraniční dopravou třeba se zajímavými vozy
B turistická železnice s nepravidelnou dopravou, třeba úzkokolejka, parní nebo koňka 
C cyklostezka, hipostezka s nezpevněným povrchem
D cyklostezka a in-linová dráha s asfaltovým povrchem 
E nechat zapomenuté tak, jak je
F jiné – možno připsat svůj názor 

Anketa dosud probíhá. Výsledky budou presentovány na konferenci. 

Po krátkých vystoupeních jednotlivých řečníků, bude na konferenci dán velký prostor pro odbornou diskusi 
o přínosu jednotlivých variant a jejich realizovatelnosti.

Druhým, navazujícím cílem konference, bude informace a debata o budoucnosti provozu železnice 
mezi Novým Městem pod Smrkem a Jindřichovicemi pod Smrkem. Zde sice vlaky dosud jezdí, ale je 
v plánu tuto trat částečně uzavřít.

Třetím cílem bude diskuse o přeshraniční dopravě obecně, bezbariérové dopravě, značení a možnos-
tech větší provázanosti veřejné dopravy, cest pro pěší, cyklisty i rozvíjející se turistiku na koních.

Věříme, že široká účast odborníků i veřejnosti z České republiky i Polska otevře prostor pro politickou i odbornou pod-
poru tak, aby na vlastní realizaci mohly být účelně využity fondy EU i místní cenné přírodní, lidské a finanční zdroje. 

V případě zájmu, vyplňte prosím následující údaje a zašlete dokument zpět na e-mailovou adresu sterec@gmail.com.

Jméno Příjmení

ano, potvrzuji svou účast na konferenci účastním se vystoupením v diskusi

vystoupím s referátem – max. 15. min mám zájem o písemné podklady z konference

téma:

Pozvánka na mezinárodní konferenci 

Cestou vytrhaných kolejí
o minulosti, současnosti a budoucnosti bývalé přeshraniční železniční 

tratě v našem Euroregionu Nisa dne 26. 11. 2010 od l3.00 hod 
v Jindřichovicích pod Smrkem v sále bývalého statku.

o.s. LUNARIA Unia Izerska

Projekt je spolufi nancován z EDRF (Evropského fondu regionálního rozvoje Fond mikroprojektů Cíl 3 
OPPS 2007–2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa. „Překračujeme hranice“
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