NOS informuje - Obnova kříže (tzv. Feixův kříž) VI.
Křížek se opět vrací na své místo!
První samozřejmě kamenná část,
která byla kompletně očištěna. Byl
založen první stupeň a provedeno
sestavení „na sucho“. Za tohoto
stavu proběhl jeden z dalších
kontrolních dnů, na kterém byl se
zástupcem NPÚ přesně dohodnut
další postup před pevným spojením všech částí.
K tomu došlo hned v následujících dnech včetně
realizace dohodnutých vysprávek. Jako poslední
budou navráceny původní kramle spojující kameny.
Ty samozřejmě také prošly pečlivou obnovou p.
Dvořákem (očištění, vysprávka a vícenásobné
povrchové úpravy). Jedna z osmi, která se
nedochovala, bude nahrazena novou.
Na kovové části křížku již došlo k proschnutí základových vrstev barev (dodržování
technologických časů je v těchto případech více než nutné) a bylo zahájeno zlacení
korpusu.
Členové NOSu také dokončili druhou část terénních úprav včetně osetí nové trávy.
Nejbližší kontrolní den pak zhodnotí výsledek prací na kamenné části, stanoví další
postupy, přesnou specifikaci barvy vrchních nátěrů kříže, umístění nových stromů a
dvou kamenných částí z původního křížku.

Na závěr opětovně připomínám, že v případě zájmu podpořit náš spolek při realizaci tohoto projektu nás neváhejte kontaktovat.
Foto -rakCo chystáme?

Za NOS Radek Kiesewetter

• Kristiánovská sklářská pouť
Již tradičně se o prvním zářijovém víkendu – v sobotu 3. září - koná na Kristiánově – v místě bývalé sklářské osady – tradiční
akce pořádaná jabloneckým Muzeem skla a bižuterie. Letos poprvé bychom se rádi této akce zúčastnily aktivně, a to ve spolupráci
se spolkem Novovesan. Tak na viděnou na Kristiánově.
• Novoveská pouť na Teprberku
Na našich webových stránkách jste již více jak rok mohli narazit na náš záměr vrátit naší obci jednu tradici a do programu našich
akcí zařadit novoveskou pouť. Po dohodě se spolkem Novovesan jsme se rozhodli spojit síly a tuto akci uspořádat společně.
První Novoveská pouť se uskuteční v sobotu 17. září na Teprberku. Takže si tento termín můžete poznamenat do kalendáře,
v zářijovém čísle zpravodaje se dozvíte více :-)
• Slavnostní odhalení božích muk
Na neděli 18. září plánujeme slavnostní odhalení obnovených božích muk U Křížku
Podrobnosti o všech těchto plánovaných akcích se dozvíte v zářijovém čísle zpravodaje.
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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

