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V roce 1908 bylo i v naší obci slaveno 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. Místním spolkem válečných veteránů v čele
s Konrádem Königem starším (na snímku je to ten sedící zcela vpředu - nalevo od muže s bubínkem) byl při této příležitosti umístěn na
skalisku, vystupujícím na severní straně velkého loďkového rybníku, pamětní nápis, připomínající tuto událost. V letech následujících
se stejně jako celý areál Königova hotelu i toto místo dál vyvíjelo. Nápis na skále byl nahrazen záhy pamětní deskou, vedle skály
vznikla kamenná terasa se schodištěm, na níž byl umístěn dřevěný zámeček. Pod terasou – na břehu rybníka – se nalézal prostor se
sezením pro hotelové hosty ohraničený kamenným valem. Skalisko bylo tehdy nazýváno císařským kamenem (Keiserstein), v průběhu
první republiky pak musela být pamětní deska jako symbol rakousko-uherské monarchie sňata.
Po druhé světové válce doznával celý reprezentativní areál postupně mnoha změn, které se nevyhnuly ani okolí skaliska. Postupně
zmizeli dřevěné stavby i tři rybníky, podobu bývalého hotelového komplexu poznamenaly požáry, demolice a přestavby. Přesto si toto
místo v centru obce zachovalo část ze svého kouzla a je na nás, jak budou při srovnávání dřívější podoby areálu, zachycené na starých
snímcích s budoucí realitou hodnotit naše počínání generace příští.
Novoveský okrašlovací spolek s podporou obce plánuje v tomto roce zahájit v postupných krocích „okrašlování“ okolí na snímku
zachyceného skaliska. V první fázi plánujeme po dohodě s obcí zbavit místo náletových dřevin, iniciovat odstranění soukromého
hnojiště pod terasou, očistit terasu se schodištěm.
V následujících krocích plánujeme osadit na terase lavičky a informační tabule,které budou návštěvníky areálu seznamovat s bohatou
historií místa, do některého z budoucích projektů se možná podaří zakomponovat i zastřešení terasy jako odpočinkového místa areálu i
finální úpravu prostranství před skálou.
Novoveský okrašlovací spolek plánuje na skále osadit pamětní desku Konrádu Königovi, místnímu rodákovi, jenž se významně zasloužil
o rozvoj naší obce. Konrád König byl mimo jiné iniciátorem stavby kostela Panny Marie – budoucího svatostánku a dominanty obce.
Byl to on, kdo jako člen okrašlovacího spolku přišel již v roce 1899 s myšlenkou označit prameniště Nisy pomníkem a tím obec
profilovat a zatraktivnit pro turisty. Naši předchůdci si jeho zásluhy uvědomovali, dokladem úcty k němu je i jeho jmenovka na první
z lavic našeho kostela. Teď je řada na nás J.
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