Rekonstrukci sklářského památníku v Kristiánově by mohly zaplatit
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Jablonec nad Nisou – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou bude z norských fondů žádat o
peníze pouze na rekonstrukci památníku sklářství na Kristiánově v Jizerských horách. Od vybudování
naučné stezky a zvelebení parku v Jablonci muzeum ustoupilo, protože by nesplnilo podmínky
dotačního programu. Novinářům to řekla ředitelka muzea Milada Valečková. Projekt tak zlevní z 15 na
12 milionů korun.
Významný památník sklářství
Chalupa z 18. století na Kristiánově je nejvýznamnějším památníkem sklářství v Jizerských horách.
Jablonecké muzeum patřící pod ministerstvo kultury tam má jednu ze svých expozic, kterou
každoročně navštíví 4000 až 5000 turistů. Budovaale 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.
Šance na dotaci je mizivá
Šance na získání peněz z norských fondů ale nebude podle Valečkové velká. K dispozici bude asi 360
milionů korun, o které bude podle odhadu usilovat kolem 200 zájemců. „Ministerstvo kultury
předpokládá, že uspěje tak 15 až 20 projektů,“ poznamenala ředitelka muzea. Předpokládá, že se
výsledek dozví do konce letošního roku, uzávěrka žádostí je 20. června.
Pokud muzeum dotaci získá, rekonstrukce sklářské chalupy se uskuteční v příštím roce. V
opačném případě budou podle ředitelky hledat peníze jinde.
„Památník rekonstrukci nutně potřebuje,“ konstatovala. Chalupa je jedinou dochovanou budovou z
kdysi sklářské osady, v níž byly i kaple, hřbitov a škola. Expozice je v chalupě od roku 1964. Přibližuje
vývoj jizerských sklářských hutí, faunu a flóru Jizerských hor a zahrnuje i modely původní osady a
vyhořelé huti. Památník je přístupný jen v letní sezoně, od začátku června do konce září.
Chystá se také cyklostezka
Muzeum se nechce vzdát ani vybudování dvanáctikilometrové stezky pro pěší i cyklisty, která by měla
vést od památníku po stopách jizerskohorských sklářů až k hlavní budově muzea v Jablonci. Pokusí
se pro ni najít nějaký jiný vhodný dotační program. U parku zvažuje, že ho nějakým způsobem začlení
do chystaného projektu přístavby hlavní budovy. Nové prostory muzeum potřebuje kvůli nedostatku
místa, přístavba za 40 milionů korun by měla mít podobu broušeného skleněného krystalu.
Foto popis| KRISTIÁNOV se proslavil nejen díky historii. V září tam každoročně putují stovky lidí na
mariánskou pouť.
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