Kristiánov navštíví tisíce lidí
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Roubené stavení z 18. století v místech bývalé sklárny uprostřed Jizerských hor ročně přiláká tisíce
turistů, jen na Mariánskou sklářskou pouť jich přijde na tři tisíce. Areál Památníku sklářství potřebuje
rekonstrukci, o peníze žádá muzeum z norských fondů.
Jizerské hory – V balíku norských fondů je 360 milionů korun, ale žádostí se sejde na dvě stě. Jedna z
nich putuje z Jablonce. Muzeum skla a bižuterie potřebuje na opravu Památníku sklářství v
Kristiánově 12 milionů. Bude mezi desítkou těch, kteří uspějí?
„Pracujeme na zpracování žádosti. Víme přesně co máme napsat a podle jakých kritérií
uděluje komise body,“ potvrdila záměr ředitelka jabloneckého Muzea skla a bižuterie Milada
Valečková. V projektu mohou žádat na opravu toho, co je v jejich majetku, tedy chalupa. Proto
odstoupili od záměru vybudovat tu i naučnou stezku.
Valečková lituje, že se sbor hodnotitelů nemůže odjet podívat na místa v projektech, které
posuzuje. „Dokonce si nemohou ani dohledat nějaké informace na internetu, kdyby potřebovali,“
dodala. Musí vycházet jen ze zaslaných materiálů muzeem.
Pokud by přidělení peněz klaplo, a to do konce roku, stavební ruch by na Kristiánově začal v
dubnu příštího roku, jakmile sejde sníh. Na celé zvelebení mají totiž pouze jeden rok. „Stihnout se to
dá,“ míní ředitelka muzea.
Ředitelka věří, že se žádostí uspějí. Chalupa jako poslední objekt rozsáhlých jizerskohorských
skláren investici potřebuje. Je v majetku státu a náměstkyně ministra Anna Matoušková uvedla, že jde
o jednu z priorit vzhledem ke jejímu stavu a významu.
Kristiánov je zatím do soboty nepřístupný v tzv. zimním provozu. První návštěvníci v letošní
letní sezoně tam budou moci přijít v sobotu, kdy se koná Muzejní noc (o akci budeme informovat v
pátečním vydání – pozn. red.) .
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Chalupa nutně potřebuje vrátit hodnotu
Jizerské hory – Jablonecké Muzeum skla a bižuterie patřící pod ministerstvo kultury má v chalupě z
18. století na Kristiánově jednu ze svých expozic, kterou každoročně navštíví 4000 až 5000 turistů.
Jen při Mariánské sklářské pouti, která se od roku 1990 koná první sobotu v září, je tu kolem třech
tisíc lidé.
V roce 1964 bylo v bývalé sklářské chalupě (Liščí boudě pojmenované podle bývalého skláře
Fuchse – pozn. red.) zřízeno muzeum, které připomíná kdysi nejvýznamnější sklářskou huť, jež byla v
roce 1775 v Kristiánově založena.
Otevřeno červen – září od 10 do 17 hodin. Expozice přibližuje vývoj jizerských sklářských hutí,
faunu a flóru Jizerských hor a zahrnuje též modely původní osady a vyhořelé Kristiánovské huti.
Expozice je upravená pro zrakově postižené návštěvníky, text v Braillově písmu. Školní kolektivy mají
vstup zdarma.
Budova ale není v dobrém stavu. Rekonstrukce by měla sklářské chalupě vrátit navíc 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.
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