Muzeum shání peníze. Chce opravit sklářskou chalupu
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Obnova chalupy v Kristiánově začne nejdříve v roce 2015
KRISTIÁNOV Rekonstrukce někdejší sklářské chalupy v Kristiánově v Jizerských horách začne
nejdřív v roce 2015.
‚„Začátek prací je závislý na tom, zda se jabloneckému muzeu podaří získat dotaci z
takzvaných norských fondů,“ řekla ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci Milada Valečková.
Chalupa z 18. století je nejvýznamnějším památníkem sklářství v horách a muzeum tam má
jednu ze svých expozic. Na projekt bude potřeba zhruba 15 milionů korun.
„Čekáme na vyhlášení výzvy, podle posledních informací by to snad mělo být v září,“ uvedla
Valečková. Ředitelka předpokládá, že se o výsledku své žádosti dozvědí někdy v polovině příštího
roku. I když uspějí, stavět se začne nejdřív v roce 2015. „Než vzejde ze soutěže dodavatel, bude na
Kristiánově zima,“ konstatovala ředitelka.
Vzhledem k očekávanému přetlaku žádostí v norských fondech připravuje muzeum i záložní
varianty. Projekt se dá rozdělit na části, dotace na ně by se muzeum pokusilo získat od ministerstva
kultury nebo z některého evropského fondu. V takovém případě by se ale začátek oprav zřejmě ještě
víc oddálil. Na rekonstrukci sklářské chalupy je potřeba zhruba 10 milionů korun. Součástí projektu je i
zvelebení muzejního parku v Jablonci za pět milionů a 150 000 korun bude třeba na vybudování
naučné stezky spojující chalupu s tímto parkem.
Dvanáctikilometrová stezka pro pěší i cyklisty povede po stopách jizerskohorských sklářů.
„Stezku bychom mohli udělat z některého programu na cestovní ruch,“ nastínila další možnost
ředitelka.
Rekonstrukce by měla sklářské chalupě vrátit její památkovou hodnotu narušenou
předchozími opravami.
Zlepšit by se mělo i zázemí pro návštěvníky a průvodce, kteří tam mají jen suchý záchod a
studenou vodu. Památník je přístupný od června do konce září, každý rok ho navštíví zhruba tisíc lidí.
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