
Aktuální přehled činnosti Spolku PATRON / 2010

Druh akce název zajistí stav poznámka
Vzpomínka na Emila Nováka výbor spolku nesplněno -
Vzpomínka na Františka Pavlise výbor spolku splněno -
Römischův maloskalský Pantheon p.Vrbata splněno -

Pam.deska císařovny Alžběty výbor spolku rozprac.
deska zhotovena; 
umístění: 2011                

Oplocení a údržba hřbitůvku Kristiánov výbor spolku splněno
oplocení - LČR;               
úklid - PATRON

Pomník sedmileté války v Raspenavě Ing.Bičiště vyřazeno nereálné
Boží muka na Mariánskohorských boudách Ing.Bičiště rozprac. dokončí se 2010
Obrázek pod Bramberkem Ing.Fojtík nesplněno odloženo na r. 2011
Kastlíkový strom p.Endler H. splněno -
Buk anděla strážného p.Podhora splněno 45.týden
Pelcův pomníček p.Lakomý splněno -
Tomanův kříž p.Bláha splněno -
Gackův kámen p.Bláha nesplněno 6.11.2010
Kříž na Vyhlídce Dobrá Voda p.Bláha splněno -
památka Maria Hilf p.Bláha rozprac. dokončí se 2011
památka P. Löffelmannové p.Bláha rozprac. dokončí se 2010
památka A. Hofmana na Novině p.Herčík splněno -

Křížová cesta pod Slovankou p.Bláha splněno
sloupy stojí; další práce 
2011

Bleskový kámen ve Vrkoslavicích p.Bláha splněno -
Krausova deska Na čihadle p.Švajda splněno připomínkováno
Wildnerův kříž na Hraniční cestě p.Purm ml. splněno -
sloupek s  tabulí na vrcholu Milíře (zřízení) p.Purm ml. splněno -

Matouschkův hrob v Oldřichově v H. p.Sladkovský splněno
část.splněno; oprava 
hřbitovní zdi převyšuje 
naše možnosti

okolí Bokovy pamětní desky p.Sladkovský splněno
úklid okolí, očištění 
tabulky

památka otce a syna Effenbergerových
Novák R; 
Endler H;

splněno -

Maiwaldův pomníček
Novák R; 
Endler H;

splněno -

Ruské kříže p.Endler H. splněno -
Neuwingerův pomníček ing.Bičiště splněno -
Sanderův pomníček v Jítravě p.Švajda splněno připomínkováno
Horatschekův kříž p.Švajda splněno -
kříž na místě kaple Panského domu na 
Kristiánově

p.Ulbrich splněno -

vrácení náhrobku Antona Riedela na 
kristiánovský hřbitůvek

p.Endler H. splněno
upevnění kříže - Lakomý, 
Poláček; obnovení nápisu - 
G.Menzel

Bílá smrt v sedle Holubníku
Ing.Bičiště, 
ing.Poláček

splněno 6.11.2010

oprava nápisu Hubova pomníku p.Trakal splněno -

Körtelův obrázek
p.Endler H. 
ing.Bičiště M.

sundáno
30.10.2010 vzato do 
opravy

Körtelův kříž
p.Endler H. 
p.Novák R.

splněno
kříž opraven; zvažujeme 
výměnu za nový 2011

U Zmrzlého muže (G.Blumrich) p.Sladkovský splněno nový kříž

Streitův obrázek
p.Endler H. 
p.Novák R.

sundáno
sundán zrezivělý korpus 
Krista

Obrázek Veroniky Lahrové
p.Endler H. 
p.Novák R. 
ing.Bičiště

sundáno kompletní oprava

Enderův obrázek
p.Endler H. 
p.Novák R.

kontrola
kompletní obnova v roce 
2011

úprava spolkových výstavních panelů p.Kurtin rozprac. zahájeno IV.Q.2010
dokončení digitalizace diapozitivů p. 
Nevrlého

p.Menzel rozprac. dokončení I.Q.2011

vydání časopisu Patron 4x ročně výbor spolku splněno průběžně plněno
vydání mimořádného čísla časopisu výbor spolku splněno průběžně plněno
uspořádání dvou členských schůzí výbor spolku splněno průběžně plněno
aktualizace webových stránek výbor spolku rozprac. průběžně plněno
výměna inf. periodik s o. s. Drobné památky 
sev. Čech

výbor spolku rozprac. průběžně plněno

příprava knihy Jizerské hory - o lovu a 
myslivosti

výbor spolku odloženo přehodnotit reálnost

ostatní 
činnost

opravy 
plánované 

výlety

opravy 
neplánované 
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