Obnova kříže (tzv. Feixův kříž) I.

Jsou to již tři roky,
kdy jsme vás poprvé
informovali o našich
aktivitách
u
tohoto
křížku, který je jednou ze
dvou kulturních památek
chráněných
státem
v katastru naší obce. Tehdy jsme se zaměřili především na redukci křoví za
křížkem, odstranění popadaných suchých větví a odpadků především
v podobě střepů. Od té doby se mnoho změnilo. Především došlo ke změně
majitele pozemku pod křížkem a naše sdružení získalo cenné zkušenosti
pro realizaci dalších kroků.
Tyto skutečnosti nám umožnily po dohodě s majitelem nechat odměřit a
za symbolickou cenu zakoupit malou část (33m2) tohoto pozemku. Již
v první polovině loňského roku proběhlo odměření a v prosinci pak došlo
k podpisu kupní smlouvy.
Tímto ještě jednou velmi děkujeme majitelům – manželům Šťastným za
vstřícný přístup a umožnění odkupu části pozemku.
Určitě je na místě si také něco připomenout z historie tohoto místa a tohoto křížku. Na granitovém podstavci je možné nalézt
letopočet 1829. Původní podoba Božích muk byla oproti dnešnímu stavu rozdílná, kříž byl ze železa a na něm na plechovém
korpusu malovaný Ježíš, Panna Maria a ještě jedna postava. Na odlišně členěném podstavci, jehož části jsou povaleny hned vedle,
byl na bronzové desce umístěn tento nápis:
„Stůj tiše můj milý pocestný
vzpomeň, co Ježíš pro tebe učinil.
Povšimni si jeho krvavého potu,
potom pokračuj dále na své pouti!“

„Steh still mein lieber Wandersmann
denk, was Jesus hat für dich getan.
Betrachte seinen blutigen Schweiss,
dann setze fort deine Reis!“

„Věnováno otci, který tiše r.1824 zesnul, od jeho synů Eliase a Josefa Feixe“
„Gestiftet für ihren Vater, welcher 1824 sanft entschlafen ist,von den Söhnen Elias und Josef Feix“
Rodina Feixova pocházela z čísla 95, staré dřevěné usedlosti v Podmáslovém koutu (Buttermilchecke), dosud stojící kousek
odsud pod strmým klesáním. O kříž pečovala i po jeho zničení opilými vandaly v lednu 1928. Bruno Feix se tehdy zasloužil o
novou – dnešní podobu kříže. I tato je již také poznamenána šrámy „nedávné“ minulosti, kdy došlo k povalení křížku při
pluhování a opětovnému vztyčení a tím i obnově občany obce.
Co bude dále? Protože se jedná kulturní památku, tak je nutné postupovat odlišným způsobem než např. při obnově křížku „U
Anastázového Tondy“. Před jakýmkoliv zásahem musí být vše projednáno a schváleno příslušnými památkovými úřady. Z tohoto
důvodu bylo zahájeno jednání s příslušným orgánem státní památkové péče v Jablonci nad Nisou a státním památkovým ústavem,
na základě kterých byl osloven akreditovaný restaurátor v oboru umělecký kovář a místní kamenosochařství. Dále muselo být
provedeno odborné posouzení stavu dvou stromů u křížku dendrologem.
Úspěch této akce již v tomto okamžiku záleží pouze na tom, zda budeme schopni předložit všechny nutné podklady a
dokumenty, jak pro samotné schválení prací, tak pro obdržení příspěvku na realizaci tohoto díla. Samozřejmě také za předpokladu
schválení příspěvku na tento projekt.
Celkové náklady nejen na obnovu samotného křížku, ale i přilehlého okolí, koupi, odměření pozemku, odborný posudek
stavu stromů atd. jsou předpokládány ve výši cca 76.000,- Kč. To vše samozřejmě jako vždy při bezúplatné práci členů spolku.
Finanční příspěvky, o které v tomto okamžiku můžeme žádat a žádáme (program Podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a obec Nová Ves nad Nisou), však nepokryjí veškeré náklady. Účast našeho sdružení
na financování bude minimálně 20%, přičemž k prvním investicím již došlo. V případě zájmu přispět a tím podpořit tento projekt
nás neváhejte kontaktovat.
K dispozici Vám je také náš spolkový účet u Komerční banky: 43-1599910207/100.
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