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LIBEREC Technické muzeum v Li-
berci se postupně rozšíří do dalších
tří pavilonů bývalého výstaviště v
centru města. Zatím je v jednom a
potřebámmuzea už to nestačí. Roz-
šíření je obrovská šance ukázat ná-
vštěvníkům mnohem více. Muze-
um získalo pavilony do pronájmu
od radnice na deset let.
V každém z pavilonů bude něco ji-

ného, jeden bude zaměřený na prů-
myslovou historii Liberce, druhý
na městskou veřejnou dopravu, u
třetího se náplň hledá. „Máme ně-
kolik idejí, ještě jsme se ale neroz-
hodli, kterou vybereme,“ uvedl ře-
ditel muzea Jiří Němeček.

Průmyslový pavilon otevřou
v září
Pavilony budemuzeumzpřístupňo-
vat postupně, jako první přijde na
řadu průmyslový. Otevření je plá-
nováno na 9. září. „Chceme ukázat
na čem Liberec vznikl. Kdyby neby-
lo průmyslu, tak by nebyl tím, čím
je,“ podotkl Němeček.
Exponáty získává muzeum od

škol i firem,mezi nejstarší bude pat-
řit textilní stroj z 19. století. Právě
na textilní výrobě byl Liberec prů-
myslově postaven, důležitou roli v
tom hrálo i strojírenství. „Stroj je
ukázkou úžasné strojařiny z 19. sto-
letí, který už v té době byl řízen děr-
nými štítky,“ řekl Němeček.
V pavilonu bude třeba i vybavená

dílna z přelomu 19. a 20. století
nebo ukázky současné výroby. „To

je něco, co si myslíme, že nikdo z
muzeí nemá. Chceme ukázat, jak se
to dělá,“ uvedl ředitel. Při vstupu
do muzea bude na děti čekat napří-
klad otázka, jak se vyrábí nárazník
do aut. Odpověď na ni získají v ex-
pozici.
Ještě před otevřením je ale podle

Němečka čeká hodně práce. Pavilo-
ny jsou v špatném stavu, zatéká do
nich, některá okna potřebují vymě-
nit a opravit je nutné třeba i elektro-
instalaci. „Proto hledáme všechny,
kteří by byli ochotni nám přijít po-

máhat. Nabízíme za to dobré zachá-
zení a celoroční vstupenku pro po-
mocníka i jeho rodinu,“ uvedl ředi-
tel muzea.
Technické muzeum vzniklo úpra-
vou jednoho nevyužívaného pavilo-
nu. Vybudovala ho parta nadšenců
sdružená ve stejnojmenném spol-
ku, veřejnosti je přístupné od září
2014. Návštěvníci v něm najdou ně-
kolik desítek historických aut a mo-
tocyklů, ale také tramvaje nebo lo-
komotivy.
Expozice se průběžně obměňuje,

letos tam je například i sbírka jízd-
ních kol anebo předválečný britský
luxusní automobil Lagonda. Spolek
má podporu města v žádosti o ev-
ropské dotace. Cílem je proměnit
bývalé výstaviště v zábavní technic-
ký park Technopark.
V plánech je, že se do areálu pře-

místí klub historických tramvají, po-
stavena bude veřejně přístupná dí-
lenská akademie a vybudován park
s technickými exponáty. Jedním z
cílů projektu je přilákat děti ke stu-
diu technických oborů. (ČTK)

Více místa Jiří Němeček v jednom z prázdných pavilonů, kam chystá Tech-
nickémuzeum rozšířit své expozice. 3x Foto: Radek Petrášek, ČTK

Technickémuzeumotevřelo v Liber-
ci už před třemi lety.

HARRACHOV Do jedinečné rou-
benky skláře Jiřího Harcuby, která
stojí v Harrachově, vstoupili vůbec
poprvé turisté. Chalupu viděli ve
skoro stejné podobě, jakou měla v
době, kdy tam po roce 1948 skonči-
la brousírna a leptárna skla.
„Harcubova roubenka je jakási ča-

sová konzerva,“ řekl Jiří Křížek, ře-
ditel Severočeskéhomuzea v Liber-
ci, které chalupu spravuje. Vlastní
ji Liberecký kraj. Z roubenky chce
udělat muzeum.
Půjde již o páté muzeum na úze-

mí Harrachova. „Do chalupy jsem
se dostala několikrát a vevnitř vypa-
dá, jakoby pan Harcuba právě ode-
šel z verpánku, na němž seděl,
když pracoval se sklem,“ upozorňu-
je harrachovská starostka Eva Zbro-
jová. „V roubence se skrývá kus his-
torie broušení a leptání skla, ale i
kus historie Harcubovy rodiny. Na
půdě v přístěncích zůstalo surové
sklo, uložené před mnoha desítka-
mi let do regálů.“
Severočeské muzeum zpřístupni-

lo Harcubovu chalupu během Dnů
lidové architektury. „V sobotu si ji
prohlédlo asi osmdesát lidí. V nedě-
li jich přišlo zhruba stejně,“ uvádí
Kateřina Nora Nováková, náměstky-
ně ředitele. „Prohlédli si ale jenom
přízemí. Chalupa potřebuje opravit
a například pohyb více lidí po půdě
není ještě úplně bezpečný. Do rou-
benky jsme pouštěli najednou nej-
výše deset lidí.“
RekonstrukceHarcubovy rouben-

ky skončí podle Novákové nejdříve
za rok. Bude záležet, kolik peněz
uvolní na její úpravy Liberecký
kraj. „Chystáme ovšemdalší příleži-
tostné prohlídky chalupy,“ podotý-
ká Nováková. „Nejbližší připravuje-
me na zářijové Dny evropského kul-
turního dědictví.“
Severočeské muzeummusí v cha-

lupě kromě jiného udělat soupis
všech věcí. „Jde o tisíce kusů,“ do-
dala starostka Zbrojová. „Při rekon-
strukci by mohla vzniknout vedle
roubenky tribuna, jež by sloužila
při kulturních akcích.“

Liberecký kraj získal chalupu da-
rem od rodiny harrachovského ro-
dáka Jiřího Harcuby (1928-2013),
slavného českéhomedailéra a sklář-
ského rytce. Roubený dům s brusič-
skou dílnou stojí v místech, kde se
už na konci 17. století rozkládala
proslulá sklářská osada Nový Svět.
Díky Harcubovým si chalupa ucho-
vala vzhled z počátku 20. století.
Původní je rovněž technika v bru-

sičské dílně. V současné době tam
provádějí odborníci stavebně histo-
rický průzkum.
Chalupa sousedí se sklárnou a s

Panským domem, kde se nachází
muzeum skla. „Mohl by tady vznik-
nou jakýsi zlatý trojúhelník harra-
chovského sklářství,“ vysvětluje
Zbrojová.
Harrachovský rodák, sklářský vý-

tvarník, akademický sochař a peda-
gog Jiří Harcuba zemřel před čtyř-
mi lety. Patřil mezi významné před-
stavitele sklářského umění. Jeho
díla jsou ve sbírkách českých i za-
hraničních muzeí.
Rodina Jiřího Harcuby si vymíni-

la, že kraj musí darovanou chalupu
otevřít pro veřejnost. Roubenka sto-
jí v centru města a představuje
ukázku původních horských sta-
veb. Zvláště velkou cenumá vnitřní
vybavení domu. Neporušená domá-
cí brusičská a rytecká dílna s histo-
ricky vzácným zařízením je v České
republice ojedinělá.
V krkonošském rekreačním stře-

disku najdou turisté zatím sklářské
muzeum, skimuzeum, hornické
muzeumamuzeum lesnictví a mys-
livosti. Hornickémuzeuma prohlíd-
ková štola byly otevřeny v březnu
roku 2003 v úrovni bývalého štolo-
vého patra. V muzeu jsou ukázky
minerálů z fluoritových ložisek, ná-
stroje a pomůcky používané při těž-
bě, mapy a fotografie dokumentují
přibližující práci v dole.
Muzeum skla obsahuje technolo-

gicky i historicky ucelenou sbírku s
více než 5000 exponáty. Jedná se o
největší sbírku českého skla pochá-
zejícího z jedné sklárny v Česku. Ví-
tězné poháry a medaile úspěšných
harrachovských lyžařů a také jejich
výzbroj a výstroj lze zase zhlédnout
v harrachovském ski muzeu.
Muzeum Správy KRNAP Šindelka

se skládá z lesnické amyslivecké ex-
pozice. Největší atrakcí je přezimo-
vací obůrka, obklopená čtrnácti vy-
cpanými zvířaty - mimo jiné jele-
nem, srncem, divočákem, liškou
nebo zajícem. —Miloslav Lubas

LIBERECKÝ KRAJ Desítky milionů
korun rozdělí kraj mezi žadatele o
nové kotle. A tentokrát i bez front u
přepážky. Nově totiž budou moci
lidé žádat o dotaci elektronicky.
Výzvu vyhlásí kraj už na přelomu
září a října, od konce desátého měsí-
ce pak mohou zájemci žádosti po-
dat.
„Rozdělovat budeme 135 milionů

korun. Prioritní je pro nás výměna
starých kotlů, které byly pouze na
uhlí za kombinované na uhlí a bioma-
su, nebo za tepelná čerpadla, plyno-
vé kotle nebo kotle výhradně na bio-
masu,“ upozornila krajská radní Rad-
ka Loučková Kotasová. Žadatelé mo-
hou získat od pětasedmdesáti do sto
dvaceti tisíc korun podle toho, o jaký
druh kotle budoumít zájem. A ti, kte-
ří bydlí v jedné z devatenácti obcí
kraje se zhoršenou kvalitou ovzduší,
si pak ještě mohou k dotaci přičíst i
částku sedm a půl tisíce korun.
Podzimní novinkou budou elektro-

nické žádosti. Zájemci si tak zajistí
pořadí podle data a času doručení.
Až potom doručí vytištěnou a pode-
psanou přihlášku včetně všech pří-
loh na podatelnu krajského úřadu
osobně nebo poštou. Takový proces
může podstoupit i ten, kdo už se o
dotaci ucházel v minulých kolech,
ale už se na něj nedostalo. Jen musí
nechat starou žádost ze systému vy-
řadit a teprve pak podat novou. (sol)

Muzeum láká i děti, ty si mohou
vlézt i do vystavené lokomotivy.

V domě je i neporušená brusičská a
rytecká dílna. Foto: Sev. muzeum

Rekonstrukce železnič-
ního přejezdu přináší
komplikace na tahu k
polské hranici. Mnozí
řidiči ignorují značky.
Policie posílila hlídky.

FRÝDLANTSKOOprava železniční-
ho přejezdu ve Frýdlantu přeťala
silnici číslo 13 směremna Polsko. Ři-
diči musejí až do čtvrtka jezdit ob-
jížďkami po úzkých silnicích dru-
hých a třetích tříd.
Řada z nich uzavírku a oficiální

objízdné trasy nerespektuje. I s těž-
kými nákladními auty se snaží za-
vřenémísto objet pomístních silnič-

kách. Jiní zase skončí v pasti u za-
vřeného přejezdu. „Uzavírka nám
ve městě přináší velké komplikace.
Neukáznění řidiči nedodržují zna-
čení. Nákladní auta se objevují tam,
kde vůbec nemají být. Úzkou míst-
ní komunikací třeba projížděl auto-
bus. Od soboty jsem ve spojení s po-
licií a komplikace řešíme,“ řekl sta-
rosta Frýdlantu Dan Ramzer.
Policisté v souvislosti s dopravní-

mi problémy posílili hlídky. Jsou ze
strany Mníšku i Habartic. Sledují,
jestli řidiči nevjíždějí do zakázané-
ho prostoru. „Značení se mírně
upravilo a teď jsou objížďky znače-
ny dobře. Někteří řidiči většinou ve
směru z Polska buď záměrně nere-
spektují značení a snaží se dojet až
k zavřenémupřejezdu. Nebo je tam

navede navigace. Posíláme tam
hlídky,“ potvrdil Vlastimil Malý z li-
berecké dopravní policie.
„Věděli jsme, že s uzavírkou bu-

dou problémy. Požadovali jsme
proto, aby opravu provázelo něja-
ké provizorní řešení, aby řidiči ne-
museli jezdit po úzkých silnicích
nižších tříd, ale nešlo to. Naštěstí se
na silnicích zatím nestaly nehody,
které by mohly objízdnou trasu za-
blokovat,“ zmínil Vlastimil Malý.
Uzavírka silnice číslo 13 potrvá až

do čtvrtečního rána. Do té dobymu-
sejí motoristé po objízdných tra-
sách, které vedou po krajských sil-
nicích druhé a třetí třídy.
Objížďky pro veškerou dopravu

vedou jednosměrně z Liberce přes
Dětřichov, Kunratice a Višňovou a

Černousy a v opačném směru z Per-
toltic na Předlánce a Poustku a do
Frýdlantu. „Hodně jsme se objížď-
ky báli. Doprava výrazně vzrostla,
předpokládali jsme ale, že násled-
ky budou mnohem horší. Nákladní
auta přes nás naštěstí nejezdí,“
zhodnotil dopad vyznačené objížď-
ky starosta Višňové Tomáš Cýrus.
Najít objízdné trasy bylo podle

krajského úřadu komplikované,
protože na Frýdlantsku se nyní re-
konstruuje zhruba 25 kilometrů sil-
nic v rámci česko-polského projek-
tu Od zámku Frýdlant k zámku Czo-
cha. Mnohé komunikace jsou proto
zcela neprůjezdné.
Rekonstrukce železničního pře-

jezdu ve Frýdlantu je jedním z řady
projektů, jimiž pokračují opravy

vlakových tratí na Frýdlantsku, do
nichž Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC) v posledních letech in-
vestovala stamiliony korun.
Loni v regionu mimo jiné dělníci

vyměňovali kolejnice, pražce, opra-
vovali geometrické polohy kolejí a
upravovali skalní zářezy. To vše
umožní zvýšit rychlost ve vybra-
ných úsecích.
Projekt počítá i s rekonstrukcí sta-

ničního zabezpečovacího zařízení
v Raspenavě a Frýdlantu a traťové-
ho zabezpečovacího zařízení v úse-
cích zMníšku u Liberce přes Raspe-
navu do Bílého Potoka pod Smr-
kem včetně zabezpečení přejezdů.
Na řadu přijdou i kolejiště včetně
nástupišť ve Frýdlantu a Raspena-
vě. — Adam Pluhař s využitím ČTK

Chrastava

Jaké bude počasí?
Řekne to opravená
meteostanice

Sto let stará meteostanice v Chrasta-
vě prokoukla a opět slouží svému
původnímu účelu. Nenápadný ob-
jekt v Soudní ulici prošel kompletní
opravou. Již dříve město nechalo
vyměnit celý spodní stupeň, na kte-
rém spočívala váha celé zhruba
700 kilogramové stanice. Sloupek
se následně dočkal kompletního
očištění od starých nečistot a odbor-
ného ošetření hydrofobním nátě-
rem. Díky speciálnímu nátěru stav-
ba odolá i sprejům vandalů. Při po-
slední fázi opravy dostala meteosta-
nice nové přístroje – barometr, vlh-
koměr, teploměr a hodiny. (ad)

Turnov

Bývalé kino stojí
5,5 milionu
Bývalé kino v Žižkově ulici chce
znovu prodat turnovská radnice.
První pokus ztroskotal. Zastavěná
plocha budovy je 1242 metrů čtve-
rečných a přilehlé pozemky měří
1549 metrů čtverečných. Kino mo-
hou budoucí majitelé přestavět na
bytový dům, kde by byly také ob-
chody a jiné služby. Cena bývalého
kina činí 5,5 milionu korun a nabíd-
ky na odkoupení přijímá radnice
do 8. září. (ouš)

Cvikov

Žena se těžce
zranila při nehodě
Velmi vážné zranění utrpěla včera
dvaapadesátiletá řidička, která se
svým vozem po půl deváté dopoled-
ne narazila do stromu na silnici
mezi Cvikovem a Maxovem. Záchra-
náři těžce zraněnou ženu, která
byla po nehodě v bezvědomí, napo-
jili na umělou plicní ventilaci a le-
tecky přepravili na traumacentrum
liberecké nemocnice. Komunikace
byla v prvních chvílích zcela uzavře-
na, poté byl provoz řízen kyvadlo-
vě. (hop)

Frýdlant

Okurkiáda hledá
nejlepší
"nakládačky"
Druhý ročník soutěže o nejlepší na-
kládané okurky začíná v těchto
dnech ve Frýdlantě. Vlastní zavaře-
né nakládané okurky mohou lidé
do Okurkiády přihlásit až do 19.
září 2017. Soutěžit může každý, kdo
sám nakládá a zavařuje. Musí ale
přinést hned dvě sklenice okurek.
Jedna bude určena k získání vzorku
pro hodnocení komise, druhá vysta-
vena při vyhlášení a poslouží k vizu-
álnímu hodnocení, které se také bo-
duje. Nejlepší nakládané okurky se
ve Frýdlantu hledaly poprvé na
podzim roku 2015, tenkrát ale jen
mezi zahrádkáři. Loni se soutěž ote-
vřela široké veřejnosti. (hop)

Lidé nebudou o
dotaci bojovat
ve frontě

Muzeum ukáže, na čem vznikl Liberec

Oprava přejezdu zavřela silnici do
Polska. Mnozí řidiči ignorují objížďky

INZERCE

Do chalupy skláře vstoupili poprvé turisté
Roubenku Jiřího Harcuby zpřístupnilo Severočeské muzeum. Vypadá to v ní jakoby sklář právě odešel z verpánku
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