Památník sklářství: suchý záchod, studená voda
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Památník sklářství v Kristiánově v Jizerských horách se snad konečně dočká opravy. Jablonecké
muzeum žádá o dotaci
JABLONECKO Památník sklářství na Kristiánově v Jizerských horách potřebuje nutně opravit střechu
i zázemí pro průvodce a návštěvníky. Je tu jen suchý záchod a teče tady studená voda. Teď se jedno
z nejvýše položených muzeí v Česku rekonstrukce možná konečně dočká. Jablonecké Muzeum skla a
bižuterie, které chalupu spravuje, totiž zažádalo o dotaci z norských fondů.
Na rekonstrukci žádá 12,8 milionu korun. Původně chtělo muzeum dostat 15 milionů, ale
nakonec ustoupilo od vybudování naučné stezky vedoucí od jabloneckého muzea až na Kristiánov.
Projekt by totiž nesplnil podmínky dotace. Jenže ve fondech je k rozdělení jen 360 milionů korun a
„hladových krků“ je kolem dvou stovek. „Moc šancí si nedáváme, asi tak dvacet procent,“ uvedla
ředitelka muzea Milada Valečková. Zda muzeum dotaci získá, bude známo do konce roku. V kladném
případě by rekonstrukce sklářské chalupy začala již příští rok.
A když ne? „Tak budeme muset shánět peníze jinde. Požádali bychom ministerstvo kultury,
aby nám na rekonstrukci přispělo. Oni o našem problému už vědí,“ doplnila Valečková.
Kromě střechy a zázemí pro návštěvníky by rekonstrukce měla vrátit chalupu do původního
stavu a vrátit ji památkovou hodnotu. Opravy v minulosti ji totiž narušily. Muzeum se ale nechce vzdát
ani vybudování naučné stezky. Bude ale na ní žádat dotaci jinde.
Muzeum na Kristiánově vzniklo v bývalé sklářské chalupě v roce 1964. Chalupa zvaná Liščí
bouda připomíná kdysi nejvýznamnější sklářskou huť, jež byla v roce 1775 v Kristiánově založena a
jde o jedinou dochovanou stavbu z bývalé osady.
Expozice přibližuje vývoj sklářských hutí a faunu a flóru Jizerských hor.
Návštěvníci zde najdou také modely původní osady a vyhořelé kristiánovské huti. Uvnitř se
nachází i malá prodejna sklářského a bižuterního sortimentu. Památník je přístupný jen v letní sezoně,
tedy od června do září. V Kristiánově se koná také každoroční tradiční Mariánská sklářská pouť,
kterou navštíví tisíce lidí.
12,8 milionu chce jablonecké muzeum na rekonstrukci Památníku sklářství.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj

