Obnova kříže (tzv. Feixův kříž) II.

Toto zastavení
bych rád věnoval
bližšímu
popisu
kroků
spojených
s obnovou
této
památky.
V první řadě je nutné zmínit, že obnova kříže nebude probíhat na
místě. Dojde k oddělení kovové části od kamenné. Kamenná část pak bude
také kompletně rozebrána na jednotlivé kameny. Díky tomu bude moci
dojít k terénním úpravám a přípravě nových základů.

Celý křížek bude na nezbytně nutnou dobu
odvezen do dílen realizátorů !
Realizátory jsou:
- fa Feart – Jan Nikendey – restaurátor obecné kovy s licencí
- fa Rostislav Dvořák - Kamenosochařství
Dále, jak již bylo několikrát zmíněno, se jedná o kulturní památku. To na první pohled nemusí vypadat vůbec významně. Vše
se však změní v okamžiku, kdy s touto památkou chcete cokoliv dělat. Teď mám samozřejmě na mysli pouze pozitivní zásahy a
změny. Každý, byť sebemenší zásah, je nutné mít schválen příslušnými úřady. Zásah samotný pak smí provést pouze úřadem
schválený a často i doporučený subjekt dle předem stanoveného a schváleného postupu. To se samozřejmě týká i bezprostředního
okolí památky. Díky tomu se pak schvalovacího a dozorovacího procesu účastní 6 různých úřadů, kterým je nutné připravit
odpovídající podklady.
Jedná se o:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
MÚ Jablonec nad Nisou, odbor rozvoje, úřad územního plánování
MÚ Jablonec nad Nisou, stavební úřad
MÚ Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí
OÚ Nová Ves nad Nisou včetně komise životního prostředí
A také …
Ministerstvo kultury ČR, kde je žádáno o zařazení do programu
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“
Pro tyto úřady pak bylo nutné připravit na 20 dokumentů. Na základě toho
jsme již obdrželi souhlasné stanovisko s realizací této obnovy. Chybí již pouze
vyjádření stavebního úřadu, protože se jedná o stavbu na ohlášení.
Dále proběhla dražba dřeva (členy sdružení) z jasanů určených k pokácení.
Výtěžek 4.700,-Kč bude spolkem použit při financování tohoto projektu. Na
konci března pak proběhne poslední místní šetření před zahájením realizace a
v dubnu již bude realizováno výše uvedené rozebrání a odvoz křížku do dílen
následované kácením a terénními úpravami.
A dále … to najdete až v dalším čísle zpravodaje.
Děkujeme:
Obdrželi jsme první dar věnovaný našemu spolku na obnovu okolí této památky
a to ve výši 500,-Kč od pana J. Ekla.
Na závěr opětovně připomínám, že v případě zájmu podpořit náš spolek při realizaci tohoto projektu nás neváhejte kontaktovat.
K dispozici vám je stále také náš spolkový účet u Komerční banky: 43-1599910207/0100.
Foto -rak-, -J.Ekl-

Za NOS Radek Kiesewetter

Informace o našem spolku a o chystaných akcích naleznete na webu: www.novoveskyokraslovacispolek.cz

