Plánovaná dostavba muzea
1.7. J ablon ecký t ermi nál n aváž e skle m na kryst al m uzea

Jablonecký terminál naváže sklem na krystal muzea
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BŘEZEN 2018 STALO SE NA JABLONECKU
Jablonečtí radní v březnu potvrdili vítězný návrh na podobu dopravního terminálu.
Jablonec n. N.– V roce 2023 musí podle pravidel dotace autobusy zajíždět na dostavěný dopravní
terminál v Jablonci.
A Jablonečané se v březnu dozvěděli, jak bude vypadat. Bude... skleněný. Alespoň velké části, které
budou opticky navazovat na plánovanou přístavbu Muzea skla a bižuterie, skleněný krystal.
„Inspirací pro navrhované řešení je sklo, voda, třpyt a zeleň. Návrh doplňuje existující strukturu města.
Terminál je navržený jako transparentní skleněný hranol, který vytváří odezvu nové přístavbě muzea,“
upřesnil architekt Petr Šikola z architektonické kanceláře Domyjinak. Vítězný návrh vzešel z
architektonické soutěže podle pravidel České komory architektů. A překvapivě skončila o dost dříve,
než se předpokládalo. Z devíti návrhů totiž čtyři vypadly, protože nesplnily závazné požadavky města.
POROTA ROZHODLA JEDNOMYSLNĚ
A z pěti zbylých byly jen dva tak propracované, že postoupily do dalšího kola. To se však nekonalo,
protože je podmíněno nejméně třemi účastníky. „Porota o vítězném návrhu rozhodla jednomyslně,“
poznamenal náměstek primátora a člen poroty Lukáš Pleticha. Projekty hodnotili i odborníci na
dopravu či zeleň.
Kromě skleněné střechy nabídne terminál také lávku propojující centrum města jak s terminálem, tak s
vlakovým nádražím. Uprostřed lávky bude bezbariérový sestup, zřejmě výtah, dolů na terminál. Lávka
podle vítězného projektu je také skleněná.
Terminál vyroste mezi ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května. Povede sem i prodloužená tramvajová
trať. „Nyní bude následovat takzvané jednací řízení bez uveřejnění, ve kterém se město dohodne s
vítězi soutěže, pak se začne pracovat na projektu. Stavět se bude v letech 2021 a 2022,“ doplnil
Pleticha.
Sklo do Jablonce nad Nisou patří stovky let, a tak není divu, že celý komplex naváže vzhledově na
plánovanou výstavbu dalšího objektu Muzea skla a bižuterie.

3.1. Na co s e těšit ? Na Kř ehk ou kr ásu

Na co se těšit? Na Křehkou krásu
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CO SE CHYSTÁ NA JABLONECKU
LEDEN V lednu se vydejte po stopách skřítka Střípka
V Železném Brodě začíná zimní část oblíbeného putování po stopách skřítka Střípka. Připraveno je
mnoho doplňujících soutěží a rébusů, které pomohou najít dostatek stop, aby děti doputovaly až k
vítězství – skleněné postavičce skřítka Střípka.
ÚNOR 8. února začíná legendární Jizerská 50
Nejslavnější zimní závod v Čechách startuje 8. února a potrvá až do 10. února. Kromě klasické
„padesátky“ budou běžkaři soutěžit i v Hervis Jizerské 25, ČT Jizerská 10 a pro děti je připravená Mini
Jizerská. Závod slibuje jako vždy jedinečnou atmosféru. Už dávno přestal být pouze sportovní akcí,
ale jedná se o velkou společenskou událost.
BŘEZEN 15. března vypukne Euroregion Tour 2019
Již 19. ročník veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour představí převážně tuzemské destinace ve
dnech 15.–16. března 2019 v Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

DUBEN 13. dubna se odemkne řeka Jizera
Odemykání Jizery pro vodáky na Žluté plovárně na Malé Skále. Akce nabitá doprovodným programem
pro celou rodinu.
KVĚTEN V květnu začíná Město plné tónů
Již tradičně se v tomto měsíci začíná festival Město plné tónů. Festival je jedinečný už tím, kde všude
se jednotlivé představení či koncerty odehrávají. Na molu přehrady, v divadle, před radnicí nebo přímo
v ulicích města.
Vystoupí stovky interpretů.
ČERVEN 7. až 9. června vypukne jarmark v Brodě
Železnobrodský jarmark přináší každoročně kulturní program, akce na podiu na Malém náměstí a
spousta atrakcí stánků a lidových hospůdek po celém městě.
ČERVENEC V červenci se otevře Burk
Obec Pěnčín chce otevřít Kittelův dům nebo-li Burk. Místo zde najde Muzeum doktora Kittela či
infocentrum.
Dům se má stát centrem turistického ruchu na Jablonecku.
SRPEN V srpnu si prohlédnete v Jablonci Křehkou krásu
Je to každý rok velká sláva.
Jablonec se oblékne do svého tradičního kroje, tedy skla.
A do areálu Eurocentra zamíří davy lidí. Na srpen je naplánovaný další již osmý ročník výstavy Křehká
krása. Návštěvníkům nabídne nejen prohlídku krásných produktů českých bižuterních a sklářských
firem, ale i výhodné nákupy přímo od výrobců.
ZÁŘÍ 14.–15. září se projděte po Skleněném městečku
Skleněné městečko – slavnosti skla v Železném Brodě s bohatým kulturním programem. Otevřena
bude i Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, provozy místních firema tradiční i netradiční
výstavní prostory.
ŘÍJEN 5. října proběhne přehlídka HAF
HAF – 51. ročník mezinárodní přehlídky amatérských filmařů Humor v amatérském filmu. Do
tanvaldského kina JAS Járy Cimrmana se sjedou desítky amatérských filmařů z Čech, Slovenska,
Polska i Německa.
LISTOPAD V listopadu se v Jablonci objeví krystal
Měla by skončit stavba přístavby Muzea skla a bižuterie Jablonec ve tvaru skleněného krystalu.
Nabídne třeba stálou expozici vánočních ozdob, která obsadí druhé podlaží objektu. Jejím
autorem je jeden z nejuznávanějších českých designérů Jakub Berdych ml.
PROSINEC Středa 11. 12.
Česko zpívá koledy. 9. ročník akce pořádané Deníkem.
Zpívat se bude i na Jablonecku.
Foto autor: Foto: Deník
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Kam bude v roce 2019 proudit nejvíc peněz z krajského a městských rozpočtů?
Liberec – Rok 2019? Kraj chce investovat do silnic, Liberec do škol, Česká Lípa do divadla a Jablonec

zase do své nemocnice. V rozpočtech jsou připraveny stovky milionů korun.
Masivní investice do opravy silnic chystá i v příštím roce vedení Libereckého kraje.
„Krajská rada odsouhlasila v návrhu rozpočtu na rok 2019 na rekonstrukce krajských silnic částku 100
milionů korun s tím, že v průběhu roku se předpokládá její navýšení minimálně na 300 milionů,“ uvedla
již loni náměstkyně hejtmana pro ekonomiku Jitka Volfová.
O získání dalších peněz bude kraj usilovat zejména u Státního fondu dopravní infrastruktury a
Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci kterého kraj plánuje zahájení rekonstrukcí
páteřních silnic z Mimoně do Ralska, Turnova do Příšovic a mezi Českou Lípou a Dobranovem.
Celkem by měl kraj investovat do těchto úseků přes 600 milionů.
LIBEREC OPRAVÍ ŠKOLY I SILNICE
Téměř 50 milionů půjde letos na opravy a částečné rekonstrukce libereckých škol a školek. Kvůli
stavebním pracím muselo loni město přestěhovat školu na náměstí Míru se 360 dětmi. Žáci se do
opravené budovy vrátí v novém školním roce. Rekonstrukce čeká i ZŠ 5. května nebo ZŠ Kaplického.
Opravy se dočká také budova Šaldova divadla z roku 1883. Na výměnu topení a vzduchotechniky je
plánováno 28 milionů.
Liberecký magistrát chce investovat rovněž do oprav svých bytových domů a sociálních zařízení.
Nezapomíná se ani na sport. Dvacet milionů je v rozpočtu připraveno na projekt rekonstrukce
plaveckého bazénu, osm milionů na zastřešení tribuny stadionu FC Slovan. „Jedná se o výčet akcí, na
které máme zažádány peníze v rozpočtu na rok 2019. Ten však ještě není schválen,“ poznamenala
mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. Město počítá také s opravami chodníků, plynovodů a
vodovodní sítě například v ulicích Herbenova, Londýnská, Klostermannova či Borový vrch. V plánu je
zahrnuta také nová komunikace v rámci chystaného autobusového terminálu Sever.
„Plán sdružených investičních akcí počítá s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 58 milionů korun,
přičemž se předpokládá příspěvek od vlastníků technické infrastruktury na opravy povrchů komunikací
zhruba ve výši 10 milionů korun,“ upozornila Kodymová.
JABLONEC: NOVINKY V NEMOCNICI A MUZEU
Rok 2019 bude rokem velkých premiér pro Jablonec nad Nisou. Otevřít se tu má nový
pětipodlažní pavilon nemocnice za 150 milionů. Nové oddělení intenzivní péče (ARO a JIP) nabídne
moderní, takzvaný boxový systém. „Zajištěn tak bude lepší komfort a soukromí pacientů i jejich
příbuzných,“ uvedl pro Deník primář ARO Martin Bartoň. Stavbu za zhruba 150 milionů kompletně
financuje město Jablonec nad Nisou, které je zřizovatelem nemocnice.
Dokončena by měla být i přístavba jabloneckého Muzea skla a bižuterie ve tvaru skleněného
šatonu.
ČESKÁ LÍPA CHCE KRÁSNÉ DIVADLO
V České Lípě spolkne zřejmě nejvíce peněz z rozpočtu města rekonstrukce Jiráskova divadla.
Celková částka představuje zhruba 120 milionů korun. „Půjde o kompletní rekonstrukci tak, aby
divadlo vyhovovalo současnému stylu a novým trendům a mohla se tu uskutečňovat i větší
představení. Divadlo si to po tolika letech zaslouží,“ řekla krajská radní a starostka České Lípy Jitka
Volfová. S pracemi se začne ale nejdříve v roce 2020. O tom, jakou částku uvolní město letos,
rozhodne zastupitelstvo. Další větší investice by podle Volfové měly jít do rekonstrukce historické
památky Kounicův dům a do archeologického průzkumu Škroupova náměstí, které by se mělo v
budoucnu proměnit v kulturní a oddechovou zónu. „Rádi bychom investovali i do koupaliště,“ doplnila
Volfová.
DOKONČÍ HOROLEZECKÉ MUZEUM ČI BURK
Několik novinek čeká Liberecký kraj v příštím roce i z pohledu kulturních památek. V Pěnčíně na
Jablonecku by chtěli dokončit takzvaný Burk, sídlo legendárního doktora Kittela. Na podzim by pak
měla skončit rekonstrukce zámku v Doksech za téměř 50 milionů. V Turnově se má otevřít přístavba
muzea s horolezeckou expozicí. Přišla na 40 milionů a půjde o jedinou podobnou expozici skalního
lezení v Čechách, vybudovanou s pomocí dotací. Největší investiční akcí v rozpočtu města Turnova je
však stavba Alzheimerova centra za 22 milionů.

„Krajská rada odsouhlasila v návrhu rozpočtu na rok 2019 na opravy krajských silnic částku 100
milionů korun. Ta má ještě narůst.“
Region vydání: Severní Čechy
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