NOS informuje - Obnova kříže (tzv. Feixův kříž) III.
Ač se to může zdát neuvěřitelné, tak
minule uvedený výčet úřadů zúčastněný
povolovacího řízení nebyl úplný. Do tohoto
seznamu
ještě
přibyl
Krajský úřad
Libereckého kraje – odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu. Kam bylo nutné
předat podklady pro schválení dočasného
přesunu kulturní památky do dílen realizátorů.
Což se naštěstí včas podařilo.
Další významnou událostí bylo místí šetření, které proběhlo
29.3.2011 a kde došlo k setkání všech hlavních účastníků řízení
včetně obou hlavních realizátorů. Účastníci opětovně
zrekapitulovali celý postup a všechny podmínky uvedené ve
vydaných rozhodnutích. Konkrétně zástupce národního
památkového ústavu p. Krčmář probral veškeré detaily realizace
s p. Nikendey a p. Dvořákem s pí. Dvořákovou . To vše pod
dohledem pí. Machkové z MÚ v Jablonci nad Nisou jako
pověřeného orgánu státní památkové péče.
Závěrem pak bylo schválení zahájení realizace obnovy.

A konečně začala realizace. Jako první byl oddělen
kříž. Nebyl zasazen pouze do síry, jak bývá zvykem, ale
poctivě zalitý cementem, takže se opravdu nejednalo o lehký
úkol. Další práce na tomto kříži budou prováděny až po
vyhodnocení sond pro rozpoznání použitých materiálů. Také
již byla pokácena část dřevin za křížkem.
Následovat bude odvoz
kamenné části, kácení a
terénní úpravy, při kterých
budou odstraněny pařezy,
vyhlouben nový základ
pod křížkem a provedeno
srovnání
terénu.
Samozřejmě zároveň s tím
již budou zahájeny práce
v dílnách realizátorů na
obnově křížku.
Na
závěr
opětovně
připomínám, že v případě
zájmu podpořit náš spolek
při
realizaci
tohoto
projektu nás neváhejte
kontaktovat.

Co chystáme?
30.4.2011 - od 18 hodin proběhnou tradiční čarodějnice
1.5.2011 – v 9 hodin vyrážíme od kostela (kde předtím probíhá úklid po čarodějnicích) na pouť v Krásné – můžete se přidat
14.5.2011 – od 14 hodin na hřišti u penzionu Maják - čtvrtý ročník Novoveské kuličkiády (viz. pozvánka)
21.5.2011 - od 10 hodin pátý ročník „Jarní slavnost u rozhledny Nisanka“ – program již nyní můžete nalézt na našich
webových stránkách.
27.5.2011 - bude Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů poprvé zapojen do akce „Noc kostelů“ (více o akci příště)
Foto -rakZa NOS Radek Kiesewetter
Informace o našem spolku a o chystaných akcích naleznete na webu: www.novoveskyokraslovacispolek.cz
V případě zájmu přispět a podpořit nás je Vám k dispozici také náš spolkový účet u Komerční banky:43-1599910207/0100

