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BEDŘICHOV (jan) Tradice pokra-
čuje. Památník sklářství v Jizer-
ských horách, který se nalézá v
Kristiánově nedaleko Bedřicho-
va, se chystá na další ročník oblí-
bené Mariánské sklářské pouti.

Koná se zanedlouho, v sobotu
3. září. A bude slavnostní – jde o
dvacátý ročník. Potrvá po celý
den, od osmi ráno do čtyř hodin

odpoledne; vstup je volný. „Tra-
diční sklářská pouť v místě býva-
lé sklářské osady začíná ranní
mší svatou, odslouženou v deset
hodin dopoledne,“ uvedla ředitel-
ka jabloneckého Muzea skla a bi-
žuterie Jaroslava Slabá.

Krom toho pořadatelé připra-
vují stylový program pro děti i do-
spělé, tržiště s řemeslnou výro-

bou a tradičním zbožím z produk-
ce košíkářů nebo hrnčířů, nebu-
de chybět občerstvení.

Do hor? Pěšky nebo na kole
„Na pouť uprostřed jizerskohor-
ských lesů se zájemci dostanou
pěšky či na kole po značených tu-
ristických cestách a cyklotrasách
z Bedřichova, Hrabětic a Josefo-

va Dolu,“ zmínila Slabá. První Ma-
riánská sklářská pouť se v bývalé
sklářské osadě Kristiánov konala
roku 1790. Na sklonku 19. století
však velký lesní požár zničil sklář-
skou huť, školu i domky sklářů a
o několik desetiletí později i Pan-
ský dům. Zbyl jen hostinec, kde
dnes má svou expozici jablonec-
ké Muzeum skla a bižuterie. Ob-

novené pouti se konají od roku
1990.

Památník sklářství nabízí ná-
vštěvníkům stálou expozici na-
zvanou Kristiánov. Klíč k srdci Ji-
zerských hor. Otevřeno tu mají až
do konce září vždy po celý týden
od devíti ráno do páté hodiny od-
polední. Jednotné vstupné činí
dvacet korun.

TANVALD Od září příštího roku bu-
dou moci lidé využívat nové nádra-
ží, které ulehčí cestování vlakem i
autobusem. Nově lidi už nebudou
muset kvůli přestupu ujít zhruba je-
den kilometr. Ušetří čtvrt hodiny
času, kterou potřebovali k přestupu
z autobusu na vlak.

Nyní na vlakovém nádraží Tan-
vald-Šumburk zahájili demolici ne-
vyhovujícího domu a přeložení vla-
kových kolejí. Stavební práce za-
čnou ihned po demolici a potrvají
zhruba rok. Do té doby cestující mo-
hou využívat spoje tak, jak jsou
zvyklí. „Než budeme se stavbou ho-
toví, ponecháme stávající autobuso-
vé nádraží v Žákově ulici s tím, že u
vlakového budou zastavovat auto-
busy, které jezdí na Harrachov,“ vy-
světlil starosta Tanvaldu Petr Polák.

Staveniště se v moderní terminál
promění na konci září příštího
roku. S moderním autobusovým a
vlakovým stáním na několika met-
rech čtverečných přibude stánek s
občerstvením, toalety a parkoviště.
„To bude mít zhruba dvacet stání.
Toalety pravděpodobně zpoplatní-
me,“ doplnil Polák.

Součástí nového terminálu bude
také informační systém, který využi-
jí především turisté.

Právě oni by měli ocenit snadněj-

ší cestování. Turisté se většinou
chtějí dostat do centra. Dnes musí
ujít více než kilometr, aby přestou-
pili na autobus. Nově budou všech-
ny autobusy zajíždět až ke kolejím.
„Spojené nádraží tu mělo být již
dávno. V Tanvaldě mám chalupu a
přestupování je náročné především
pro starší lidi,“ poznamenal Jan De-
bera z Liberce.

S novým nádražím vybudují děl-

níci také kruhový objezd, kterým se
řidiči dostanou na nový terminál.
Stávající autobusové nádraží v Žá-
kově ulici se promění v klasickou za-
stávku.

Okružní křižovatku si ale na roz-
díl nádraží za 76 milionů korun
musí město zaplatit samo. „Na stav-
bu nádraží jsme získali dotaci ve
výši šestačtyřiceti milionů korun z
regionálního operačního progra-

mu. Zbytek zaplatíme my stejně
jako kruhový objezd,“ informuje
tanvaldský starosta.

„Čtyři miliony by měl ještě uhra-
dit stát, to zatím ale není jisté,“ kon-
statuje Polák, který upozornil, že
město se kvůli terminálu, jehož sou-
částí bude i kruhový objezd, neza-
dluží. „Pro tuto akci máme v rezer-
vě města peníze.“

Také v Jablonci zamýšlejí přesu-

nout autobusové nádraží k tomu
vlakovému. Podle zastupitele a do-
pravního specialisty Jindřicha Be-
rounského je to však nesmysl. „Všu-
de ve světě se snaží hromadnou do-
pravu soustředit do centra města a
v my bychom ji dávali na okraj? To
je přece hloupost,“ hodnotí návrh,
který stojí v novém konceptu územ-
ního plánu, Berounský.

Lenka Brabencová

Krátce
JABLONEC NAD NISOU

Senioři se mohou
pochlubit svojí zručností
Součástí každoroční akce Týden se-
niorů bývá výstava Šikovné ruce
našich dědečků a babiček, kde si
mohou návštěvníci prohlédnout
zajímavé výtvory a výrobky. Poch-
lubit se svým příspěvkem může le-
tos každý. Nabídnout může maxi-
málně 10 kusů. Kdo se chce do vý-
stavy zapojit, ať se hlásí v kanceláři
125 v 1. patře budovy radnice, a to
až do 20. září. Vystavené práce pak
budou ke zhlédnutí v Eurocentru
od 27. září do 2. října. (bra)

TANVALD

Kotlina přivítá ME v
trialu
Po oba víkendové dny se bude ko-
nat v Tanvaldské kotlině finále Mis-
trovství Evropy všech kategorií a
Mistrovství světa žen v trialu. Kvůli
závodu na celý víkend uzavřou uli-
ci Pod Špičákem. Parkoviště pro di-
váky bude na louce a hřišti za lesí-
kem u rozvodny ČEZ. Vstupné je
na celou akci zdarma a za parková-
ní řidiči zaplatí 50 korun na celý ví-
kend. (bra)

DESNÁ

Přes prázdniny ve městě
stoupla nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných v Desné za
měsíc červenec stoupl o 8 uchaze-
čů. V současné době tedy úřad prá-
ce eviduje 185 nezaměstnaných. V
Desné je malá příležitost se uplat-
nit, úřad totiž nabízí pouze čtyři
nabídky na pracovní místa. Město
se proto snaží ve spolupráci s jablo-
neckým úřadem práce pomoci ně-
kolika lidem bez zaměstnání pro-
střednictvím dotovaných veřejně
prospěšných prací a veřejné služ-
by. (bra)

V Tanvaldě vyroste
moderní autobusové
nádraží za 76 milionů
korun. Bude v těsné
blízkosti toho vlakového.
Od poloviny příštího roku
už nebudou lidé muset
chodit kilometr kvůli
přestupu na autobus.

Zprávy z měst

Vaším objektivem

Letní scéna uvedla
Árstíöir
V Jablonci na letní scéně Eurocent-
ra vystoupila islandská skupina Ár-
stíöir. Šest mužských hlasů se pro-
plétá v typické severské polyfonii,
která staví harmonii na jiných prin-
cipech, než jsme zvyklí, a vytváří
tak pocit mrazivého napětí. Silná
smyčcová sekce dodává plný zvuk,
který pohltí a nadchne každého po-
sluchače. Foto: Zbyněk Cincibus

http://marcusc.rajce.idnes.cz/

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Lence Brabencové
(lenka.brabencova@mfdnes.cz, tel.:
734 520 595.
» Inzertní poradce pro Jablonecko je
Tomáš Kára (tomas.kara@mafra.cz,
tel.: 602 658 911).

Zítra
Česká Lípa, Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Jilemnice, Lomnice
čtvrtek: Liberec (městské čtvrti)
pátek: Jablonec nad Nisou, Tanvald,
Smržovka
sobota: Krkonoše, Jizerské hory,
Český ráj

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte své názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám. 2/669,
460 01 Liberec, telefon 488 123 111.
Diskutovat můžete na internetové
stránce liberec.idnes.cz.
Vlastní autorský blog si můžete
založit na adrese blog.idnes.cz.

Servírku jsem z ničeho
neobvinil
Obracím se na Vás v souladu s
tiskovým zákonem se žádostí o
uveřejnění omluvy za zcela ne-
pravdivé tvrzení v článku „Ještě
jednou krvavá neděle novobor-
ská“ uveřejněném na Blog iD-
NES. cz dne 16. 8. 2011, jehož au-
torem je pan Jan Ziegler, a v člán-
ku „Krvavá neděle novoborská“
uveřejněném v deníku Mladá
fronta DNES dne 17. 8. 2011 v
rubrice Kraj Liberecký, strana 2,
od téhož autora, jakožto vydava-
tele uvedených periodik nesoucí-
ho odpovědnost za jejich obsah.
Ve zmíněných článcích se krom
jiného uvádí: „Předseda KSČM
Vojtěch Filip rovněž obvinil z ce-
lého incidentu zcela tendenčně
a nesmyslně servírku.“

Proti tomuto se důrazně ohrazu-
ji a upozorňuji, že toto tvrzení
autora je zcela nepravdivé, po-
škozující jak mou osobu, tak zá-
roveň celou KSČM.
Spolu s uveřejněním omluvy v
deníku Mladá fronta DNES a iD-
NES. cz žádám o uveřejnění
mého skutečného vyjádření se k
novoborské události v tomto zně-
ní:
„Spravedlnost musí být stejná
pro všechny (Haló noviny 15. 8.
2011). Incident v Novém Boru se
nesmí stát spouštěčem podob-
ných nepokojů, které vidíme v
posledních měsících a letech
všude v Evropě.
Násilí, ať už páchané kýmkoli,
musí být vyšetřeno a potrestáno
bez ohledu na barvu pleti, nábo-
ženské či politické přesvědčení.
Vyzývám policii a soudy, aby
rychle zajistily vykonání sprave-
dlnosti.
To jediné dokáže zamezit váš-
ním klíčícím v lidských myslích.
Není možné nikomu nadržovat
ani nikoho ponižovat kvůli barvě
pleti. Spravedlnost musí být stej-
ná pro všechny.“
Vojtěch Filip,
předseda ÚV KSČM

Tady bude terminál Nové nádraží využijí lidé v Tanvaldu od září příštího roku. Ulehčí jim cestování vlakem i autobusem. Foto: Ota Bartovský, MF DNES

Fórum čtenářů

Chystá se Mariánská sklářská pouť. Už podvacáté
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravuje jubilejní ročník tradiční slavnosti v Kristiánově. Uskuteční se počátkem září a nabídne stylový program

Konec zdlouhavým přestupům.
Tanvald bude mít nové nádraží

výběr z dopisů, kráceno


