
Plán činnosti na rok 2019 

1. Náměstí - setkání s architekty (únor) 

Dopis architektům, vyhodnocení ankety, zajistit termín akce a moderátora. 

2. Kříž u ČOV - výzva Libereckého kraje bude vyhlášena v únoru  

Zažádáme o grant na kříž s korpusem Krista i podstavec. Město nám dá rozpočet 
na postavení nového podstavce. Zkusíme žádat o grant i na doplatek dotace z 
LK. Pokud dostaneme grant urychleně řešit velikost desky a text na ní. 

3. Rozloučení s vánočním smrkem na náměstí.  

Něco historie, děti zpěv, divadelní scénka, harmonika. 

4. Usadit kámen u Lípy republiky s uložením schránky  

5. Pomník padlým v Hajništi - (Ministerstvo obrany) 

Domluveno s městem, že budeme spolupracovat. 

6. Popisy ke křížům a významným domům 

7. Dokončit úpravu Pechovy studánky 

8. Úprava radiopramenů a cest k nim  

Zjistit stav po vichřicích a následné těžbě. 

9. Sundání a oprava korouhve z Textilany z budovy tkalcovny  

Předat kováři Trojanovi k opravě a konzervaci. Uložení do muzea. 

10. Poutní cesta (horní část)  

Zkusit domluvit shrnutí drnu a rozšíření v úvozu (město, Lode, Prchal bagr??)  

11. Poutní cesta od zahrádek do Ludvíkova (dolní část) 

Nejdřív je potřeba vyřešit zaměření s geodety. Aby mapa souhlasila s původní 
cestou. Vašek ji projde znovu s Radkou, ta se následně zkusí domluvit s 
geodety. 

12. Poutní cesta  

Domluvit exkurzi u pana Chytila, podívat se na cesty a zeptat se na projekt a 
možnost dotací. 

13. Výstava - zahájení k oslavám NMpS  22.6.2019  

● Vzpomínka na zemřelé, Hannelore Langrová, J.Smutný, Sommer, Fritz Preisser 
● Naše činnost, srovnání hotových akcí (kříže, pomníky, cesty, lavičky, prameny) 
● Časově porovnávací fotografie Nového Města 
● Vznik a zánik Textilany 

 



14. Hřbitov - soupis hrobů významných osob, Hannelore?? 

15. Oprava písma na Körnerově pomníku na Smrku. 

16. Předpokládané brigády: v průběhu roku mohou nastat jiné potřeby 

● úklid Poutní cesty 
● cesty u radiopramenů 
● úklid okolí křížů 
● výlet na Smrk spojený s opravou písma 

 

 

 

 


