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Lidé od nás
Nová Ves nabízí
zajímavé
turistické cíle

Č
erná magie, retro-luxus,
netradiční klasika či
nové zlato. To je předpo-
věď barevnosti bižuterie

pro nadcházející podzim a zimu.
Řídí se jí drtivá většina místních bi-
žuterních firem.

Hitem letošní zimy jsou také
dramatické náhrdelníky, masivní
náramky nebo prsteny. „Ty se vyrá-
bějí z velkých perlí a nebo je tu dal-
ší možnost. Z více jednořadých ná-
ramků si nositelka vyrobí originál-
ní bižuterii,“ nastínil nadcházející
trend Jiří Šebesta, designér firmy
JBX Retail.

Podle něj by se teď bižuterním
výrobcům mělo více dařit. Zatím-
co doposud módní odborníci dik-

tovali například řetězy s velkými
komponenty, na které se místní vý-
robci příliš neorientují, nadcházejí-
cí letní sezona bude ve znamení
drobnější skleněné bižuterie.

Móda se nyní vrací také k pade-
sátým a sedmdesátým letům.
„Tvůrci módy měli překombinova-
né modely, do kterých se už bižute-
rie moc nehodila. Teď se již střihy
zjednodušují a bižuterie bude po-
třeba,“ vysvětlil Šebesta.

Prsteny, náramky a velké límce.
Ty by neměly chybět ve šperkovni-
ci žádné ženy.

Tak jako se mění trendy ve zpra-
cování, tak směr udávají také bar-
vy. Letošní zima nevynechá čer-
nou. Ve stylu retro se také objeví

červená, žlutá, modrá a mechově
zelená. Skotské kostky nebo kožeši-
ny by měly doplnit voskované
nebo broušené perle. „Vracíme se
také ke zlatu v tom nejčistším pro-
vedení. Nazýváme ho novým zla-
tem,“ nastínil Šebesta.

Kolekci firmy vytvářejí s předsti-
hem jednoho roku a vycházejí z
různých inspiračních materiálů
jako jsou výstavy, časopisy nebo
trendové věstníky, které mají na
starost specializované firmy. „Pro
nás je směrodatná Evropa,“ dodal
Šebesta.

Bižuterní firmy změnu v tren-
dech vítají. Nezaměřují se totiž na
výrobu masivní bižuterie, které do-
minuje několikacentimetrový kom-
ponent, ani na velkovýrobu.

Dříve například Jablonex záso-
boval takové řetězce jako Marks
and Spencer nebo C & A a další. Ti
všichni postupně přešli k čínské
konkurenci. „Tyto řetězce objedná-
vají v takovém množství, které je

pro zdejší firmy neproveditelné.
Není to totiž jen o výrobě, ale také
o servisu,“ uvedl místopředseda
Svazu výrobců skla a bižuterie Mi-
lan Kohout.

Tento druh obchodu je pro men-

ší výrobce velmi složitý. „Půjdeme
raději cestou kvality a trendů. V ob-
chodních domech se prodává lev-
nější bižuterie. Cenově s konkuren-
cí z východu nemůžeme soutěžit,“
dodal Kohout. Lenka Brabencová

N ová Ves nad Nisou se mi
líbí velmi. Nachází se
mimo městskou zástavbu

Jablonce a přitom v blízkosti měs-
ta, kde se dá velmi dobře využít na-
bídka služeb pro běžný život.
Obec nabízí mnoho zajímavých tu-
ristických cílů, zejména: pramen
řeky Nisy, rozhlednu Nisanku, are-
ál Teprberk nebo lanové centrum.
Zajímavé je i společenské dění v
obci, neboť zde působí několik
spolků, které společně s obcí pořá-
dají několikrát do roka akce pro ši-
rokou veřejnost. Ovšem zásadně
se mi nelíbí výhledové trasování
Jižního obchvatu Jablonce nad Ni-
sou přes naši obec, neboť výrazně
znehodnotí její vzhled, životní pro-
středí a atraktivitu obce pro běžné
bydlení, rekreaci i sport.

JABLONEC NAD NISOU (ČTK) Ře-
mesla a místní řemeslnický spolek
připomene výstava, která začala v
Muzeu skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou. Je osmou částí výstav-
ního cyklu Otcové města Jablon-
ce.

Muzeum jej uvádí od roku 2003.
Jablonecký řemeslnický spolek
vznikl v roce 1866. Založili jej mla-
dí řemeslníci, kteří v době techno-
logického pokroku a rozvíjející se
občanské společnosti cítili potře-
bu odborného vzdělávání a také
podpory podnikání.

Pořádali odborné přednášky a

založili i podpůrný fond pro pří-
pad nouze.

Spolek se podílel na vybudování
knihovny, uspořádání první jablo-
necké uměleckoprůmyslové výsta-
vy a zasloužil se také o založení od-
borné školy a muzea.

„Výstava ukazuje, že i v minulos-
ti byli výrobci a podnikatelé mnoh-
dy zaskočeni hospodářskými změ-
nami, a přesto vždy dokázali na-
lézt nové cesty a prostředky jak jim
čelit,“ uvedla kurátorka výstavy.

Pro veřejnost bude expozice pří-
stupná od 1. listopadu. Lidé ji bu-
dou moci navštívit do 6. ledna.

Předchozí výstavy z cyklu Otco-
vé města byly věnovány například
jabloneckým starostům, německé
historii města nebo místní tělový-
chově a sportu. Výsledky náročné-
ho bádání se dočkaly i knižního
zpracování.

JABLONEC NAD NISOU (ČTK) Zá-
jem o půjčky na opravy soukro-
mých nemovitostí, které pravidel-
ně nabízí jablonecká radnice, po-
stupně klesá.

„V roce 2009 se na ně rozdělilo
9,5 milionu korun, loni 4,3 milio-
nu a letos už jen 1,2 milionu,“ řekl
jablonecký místostarosta Miloš
Vele (ODS).

Město však chce půjčky z Fon-
du na zlepšení úrovně bydlení roz-
dělovat i v příštím roce. Peněz ale
připraví méně.

Pro letošní rok radnice vyčleni-
la deset milionů korun. Žadatelé z
nich však vyčerpali jen malou
část. I proto město v plánech na
příští rok počítá s poloviční su-

mou. „Dáváme do rozpočtu část-
ku, vzhledem k tomu, že zájem
klesá, jenom pět milionů korun,“
poznamenal Vele.

Dodal, že loni o půjčky požáda-
lo šest fyzických osob a jedna oso-
ba právnická. Těchto sedm žádos-
tí město schválilo.

Podle Veleho je naopak mezi
vlastníky nemovitostí zájem o
půjčky na opravy chodníků. Měs-
to se jim chystá vyjít vstříc.

„Připravuji teď novou metodi-
ku, která bude řešit to, že si občan
bude moct požádat o příspěvek
na opravu chodníku před svým
objektem,“ naznačil místostaros-
ta.

Informace pro zájemce, kteří

by chtěli o půjčku z Fondu na
zlepšení úrovně bydlení požádat,
se na úřední desce města objeví 1.
listopadu. Žádosti bude možné
podávat do konce příštího února.
Úspěšní žadatelé by mohli peníze
získat už na jaře.

Úvěry na opravy historických
střech a fasád mají splatnost
sedm let a město na ně půjčuje až
do plné výše ceny obnovy.

Ostatní půjčky na zlepšení byd-
lení mají splatnost od tří do šesti
let a žadatel může získat nejvýše
300 000 korun na jeden dům.

S pomocí půjčky od města opra-
vují občané či firmy například
střechy, zateplují fasády nebo fi-
nancují výměny oken a dveří.

Bižuterním firmám na Jablonecku by se mělo začít
dařit. Do módy se totiž v nadcházející sezoně vrací
jednodušší modely a také drobnější skleněné prvky,
na které se zdejší výrobci specializují.

JABLONEC NAD NISOU (ČTK) Jablo-
necký Tyršův park obnova finan-
covaná prostřednictvím Nadace
Proměny nečeká. Zvažovaná rege-
nerace místa se dostala mezi nejú-
spěšnější projekty. „Nyní se ale
ukázalo, že by finanční spoluúčast
města byla příliš vysoká,“ řekl mís-
tostarosta Miloš Vele.

Zatím není jasné, jestli se město
pokusí park v dohledné době ob-
novit nějakou jinou cestou. Areál
je nyní ve špatném stavu. Podepsa-
la se na něm i sněhová kalamita z
října 2009, která řadu stromů poni-
čila.

Podíl města měl původně činit
asi 2,6 milionu korun, pak se zvý-
šil na pět milionů. Projekt počítal
s celkovými náklady 30 milionů ko-
run, 25 z nich by poskytla nadace.
Město se ale po jednání se zástup-
ci Nadace Proměny domnívá, že

by ve skutečnosti zaplatilo mno-
hem víc.

„Vyspecifikovali další náklady,
které by město hradilo v podstatě
ze svého. Je to rekonstrukce WC,
které se nachází v prostorách par-
ku, rekonstrukce objektu správ-
ce,“ popsal místostarosta Jablon-
ce.

Dodal, že by město mělo platit i
odstranění betonových ploch, kte-
ré v parku jsou.

„Naše spoluúčast na tomto pro-
jektu by byla minimálně 15 milio-
nů korun,“ řekl Vele s tím, že měs-
to má nyní jiné priority.

Dalším možným problémem
by mohlo být pozdější financová-
ní. „My dnes vůbec neumíme říct,
jaké by byly náklady na udržování
parku,“ dodal místostarosta.

Tyršův park se v Jablonci slav-
nostně otevřel v roce 1893.

Kamila
Lubasová
místostarostka
Nové Vsi nad Nisou

Zprávy z měst

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
Renata Remešová
(renata.remesova@mafra.cz, tel.: 602
658 914).

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

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

MF DNES přináší čtenářské sním-
ky z internetového fotoalba raj-
ce.idnes.cz.

Dnes jde o snímky Zbyňka Cinci-
buse. Nafotil slavnostní připome-
nutí 93. výročí vzniku samostatné-
ho československého státu, které
se konalo ve čtvrtek 27. října u Pa-
mátníku obětí 1. světové války v
Tyršových sadech v Jablonci nad
Nisou. Součástí akce bylo násled-
né vyznamenávání policistů na
radnici.

Foto: Zbyněk Cincibus
http://marcusc.rajce.idnes.cz/

JABLONEC NAD NISOU (bra) Vlaj-
kovou lodí pro bižuterní výrobce
v regionu se stala prodejna Pala-
ce Made in Jablonec. Vystavuje
zde zhruba třicet firem a na jejich
výrobky se přijde podívat i dvě
stě lidí za týden.

Podle vedoucí provozovny Mi-
chaely Strakové však záleží na
tom, zda je turistická sezona
nebo třeba i na počasí.

„Jezdí k nám také zájezdy z Pol-
ska. Když se daří, máme zde i dvě

stě lidí za týden. Najdou se ale
také špatné týdny, kdy sem zaví-
tají pouze desítky návštěvníků,“
říká Straková.

V prodejně zákazníci najdou
zhruba šest tisíc typů bižuterie.
Od standardů až po to, co by se
mělo v současné době nosit.

Hlavními zákazníky by měli
být obchodníci nebo majitelé
módních salonů. Největší prodej-
na bižuterie ve střední Evropě
vznikla na jaře letošního roku.

I v minulosti byli výrobci
mnohdy zaskočeni
změnami, vždy ale
nalezli nové cesty a
prostředky, jak jim čelit.

Palace Made in Jablonec O zákazníky se v prodejně bižuterie na jablonecké Palackého ulici stará Michaela Straková. Foto: Ota Bartovský, MF DNES

Zájem o půjčky na bydlení klesá
S pomocí peněz od města mohou lidé opravovat střechy, fasády nebo vyměňovat okna

Konečná Park u konečné tramvaje potřebuje opravu. Foto: MF DNES

Do paláce Made in Jablonec
jezdí i zájezdy lidí z Polska

Vaším objektivem
Jablonec oslavil
vznik státu

Vzpomínka na jablonecké řemeslníky

Naděje pro jabloneckou bižuterii:
návrat k sedmdesátým letům

Obnova Tyršova parku se
zasekla. Jablonec nedá peníze
Spoluúčast radnice na opravách by byla příliš vysoká


