
Výroční zpráva 2018  -  body jsou podle plánu činnosti 
 
1. Příprava na podání žádosti o grant na rok 2019 - v roce 2018 jsme pomohli městu sehnat 
restaurátora na opravu podstavce Trenklerova kříže. Na Killmanův kříž na Hoflade jsme neměli 
restaurátora ani cenovou nabídku. 
 
2. Vydat brožury - byly vydány dvě brožury o kostele sv. Kateřiny, česko-německá jazyková verze Farní 
okrsek a Seznam duchovních pouze v českém jazyce. Tiskárna Vrkoslav v Jablonci vytiskla každou 
brožuru v počtu 250 kusů za cenu 200 kusů. 
 
3. Zajistit a dokončit turistické značení Hornické naučné stezky a tisk průvodce - Vyznačení i tisk 
průvodce po naučné hornické stezce se povedly dokončit a od konce ledna 2018 je stezka zakreslená i 
v mapách.cz. 
 
4. Poutní cesta, část od silnice ke Kyselce až k Lomnici - vyměnili jsme informační panely za větší, 
je připravena šipka k Pechově studánce. Udělali jsme brigádu na zpevnění vrchní zděné části studánky 
a brigádu na drenáž cesty u Liščí farmy. 
 
5. Poutní cesta od zahrádek do Ludvíkova - procházela jsem cestu s Petrovičem a Veronikou 
Houhovou, abychom se domluvili na zaměření. Slibovali, že na podzim 2018 provedou svedení cesty 
přes mez (špatné zaměření). Brigádně jsme vyčistili cestu od mostu do Ludvíkova. Vyházeli jsme kameny 
a spadlé větve. V červnu pan Novák z Ludvíkova posekal trávu na cestě, ale před Ludvíkovem byly přes 
cestu napevno přidělané dráty pro přechod krav. Navíc se mu na sekačce přetrhly všechny klínové 
řemeny, takže zůstal malý kus cesty neposekaný. 
 
6. Dřevěný panel na kostel - deska s historií kostela a jména duchovních je připravena. Památkáři 
máme povoleno desku pověsit do zádveří kostela. Deska není zavěšena kvůli vandalům se spreji, kteří 
poškozují niku dveří, kam měla být deska připevněna. Je třeba domluvit, zda by šla pověsit až za dveře 
kostela. 
 
7. Instalace informačních cedulí - ke hrobům farářů, sestřiček a Menzelovu pomníku jsme splnili. Také 
jsme vyměnili úvodní ceduli k radiopramenům. Cesty u pramenů velmi poničil pád stromů při podzimních 
vichřicích. 
 
8. Pozlacení písma na Menzelově pomníku - je hotové, okraj pomníku je vysypán kačírkem a okolo 
připevněn ozdobný řetěz. 
 
9. Plot kolem sochy Nepomuka a Hälbigova kříže - tento bod jsme po dohodě zrušili. 
 
10. Deska střeleckého spolku - je opravená a připevněná na zdi hasičské zbrojnice i s informačním 
panelem o historii střeleckého spolku. 
 
11. Pomník obětem 1. světové války v Hajništi - Vašek sehnal podklady a historii. Pomník by chtělo 
opravit město, proto počkáme. 
 



12. Tisk kalendáře - na prodeji nelze vydělat, nebudeme tisknout další. 
 
13. Vyčištění kříže v Husově ulici - k tomu jsme se nedostali, převedeme do dalšího roku.  
 
14. Údržba a aktualizace webových - máme nové webové stránky, jsou potřeba už jen drobné úpravy, 
postupně budeme pokračovat. 
 
15. Akce náměstí - v plánu nebyla - na základě zveřejnění návrhu projektu na úpravu náměstí jsme 
napsali otevřený nesouhlasný dopis zastupitelům. Radě jsme poslali dopis s odbornými připomínkami Ing. 
Arch. Jana Svobody. Dohodli jsme se na přípravě besedy architektů s občany NM. První pozvánku jsme 
poslali v listopadu. 
 
16. Strom republiky - také jsme ho neměli v plánu. Rozhodli jsme se pro výsadbu v průběhu roku. Dne 
28. října jsme zorganizovali setkání s občany k slavnostnímu zasazení lípy s programem. Lípa i Menzelův 
pomník, u kterého je lípa vysazena, byly slavnostně vysvěceny. Vašek promluvil o životě faráře Gottfrieda 
Menzela a o historii české státnosti. Přes nepřízeň počasí se akce vydařila. U lípy bude kámen s 
cedulkou a pod kamenem uložené texty a obrázky z historie Nového Města. 
 
17. Pomník císaři Františku Josefovi v Hajništi - také nebyl v plánu. Dlouho jsme nevěděli nic o 
záhadném kamenu s nikou u silnice poblíž bývalé školy v Hajništi. Až Vaškovi se podařilo najít o něm 
zápis v kronice Horní Řasnice. Kámen stál v hustém křoví živého plotu. Okolí i kámen vyčistil Jirka Mikla 
a kolem kamene zavěsil řetěz. Později jím byla do niky přichycena tabulka s textem. 
 


