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Nová silnice se Oboře téměř vyhne
Práce na novém územním plánu
Nového Města na Moravě spějí do
finiše. V průběhu měsíce května
bude návrh územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí a koncem května se předpokládá termín
jeho veřejného projednání.
Při projednávání konceptu řešení
ÚP byly vzneseny námitky ze strany zahrádkářů z lokality Obora, a to
nesouhlas s vedením trasy přeložky
státní silnice II/150 v prostoru Obo-

ry. Konkrétně jde o část Obory navazující na území bývalého lihovaru. Na základě těchto námitek byla
vedena jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Brno a referátem dopravy a silničního hospodářství OkÚ Žïár n. S. Výsledkem
jednání je, že nově navržená trasa
se předmětných zahrádek dotkne jen
v minimální míře.
dle informací
Ing. I. Lieberzeitové

Zprávy z radnice
Z jednání 34. řádného zasedání
MR ze dne 3. 4.:
❐ MR doporučuje zastupitelům
schválit návrh rozdělení finanční
rezervy účelově určené pro činnost spolků a zájmových organiMěsto Nové Město na Moravě
a MO Českého svazu
bojovníků za svobodu
zvou na

oslavu
55. výročí
ukončení
II. světové války
v Evropě
spojenou s odhalením pamětní
desky V. Makovského „Blíží se
konec mého utrpení“
5. května 2000 v 15.30 hodin
Nové Město na Moravě
Komenského nám. č. 3 (budova bývalé pošty)
Z programu: vystoupení smíšeného pěveckého sboru, projev PhDr. J. Mikulky z Moravského muzea v Brně, vystoupení zástupce Českého svazu
bojovníků za svobodu
✹
U příležitosti oslav 55. výročí
ukončení II. svět. války se
bude rovněž konat

KONCERT
THOMAS ORCHESTRA
(na programu jsou díla J. S.
Bacha, W. A. Mozarta, G. Torelliho a P. J. Vejvanovského)
5. 5. v 19.30 hod., evang. kostel

zací: Český svaz chovatelů - 6
tis. Kč účelově na 36. horáckou výstavu; Orel Jednota N. Město - 8
tis. Kč na činnost; I. ZŠ N. Město 50 tis. Kč na provoz a modernizaci
výpočetní techniky; TJ N. Město 110 tis. Kč na rekonstrukci fotbal.
a atlet. areálu.
❐ MR doporučuje rovněž schválit
návrh rozpisu fin. prostředků na
obnovu a regeneraci městské památkové zóny: Evang. církev - odstranění vlhkého zdiva u evang. kostela, II. etapa, 56 tis. Kč; Řím. kat.
církev - restaurování sgrafit na kostele sv. Kunhuty, 140 tis. Kč; Lesy
ČR - fasáda a střecha u čp. 3 Vratislavovo nám., 70 tis. Kč; 11 vlastníků - oprava střechy a krytiny u čp.
486 Štursova ul., 10 tis. Kč; M. Zábrš - oprava fasády u čp. 20 Nečasova ul., 4 tis. Kč; F. Mucha - oprava fasády u čp. 22 Nečasova ul., 20
tis. Kč.
❐ MR dále doporučuje, aby zastupitelé schválili odepsání pohledávek u neplatičů nájemného, kteří
byli soudně vystěhováni, zdržují se
neznámo kde, příp. ve výkonu trestu. Pohledávky navržené k odpisu
činí celkem 36.514 Kč.
dle soupisu usnesení
(dokončení na str. 6)

ZDARMA

Kde to vázne?
Čím dál více si všichni uvědomujeme, jak důležité jsou pro rozvoj
měst a obcí důležité průmyslové
zóny. Nabídnou pracovní příležitosti nezaměstnaným, zaměstnaní pak
více rozhýbou místní podnikání,
obchodování atd. Města a obce tyto
zóny budují a podnikatele na ně lákají, často marně. Paradoxní je, že
o N. Město, kde dosud podobnou
průmyslovou zónu nemáme, podnikatelé zájem mají. Zatím je musíme odmítat.
Snahu o vybudování průmyslových zón jsme v N. Městě zaznamenali. V tomto směru se pracuje
a průmyslové zóny „na zelené louce“ časem jistě budou. Jenže je velký rozdíl mezi budováním nové průmyslové zóny někde, kam zatím
nevede žádný drát, a oživením plochy, která již prakticky jako průmyslová zóna fungovala a kde již
potřebné inženýrské sítě jsou, respektive jsou v bezprostřední vzdálenosti. Takovým místem je plocha
mezi N. Městem a Pohledcem. Původní vlastník GEAM D. Rožínka
se převodu pozemku na město nebrání. Všechno vázne někde výš.
V nedávných dnech byl vládou
schválen převod hotelové ubytovny
Uno na N. Město. Snad si někdo
vzpomene, že jednání o převodu se

vedla asi rok. Jen v Novoměstsku
jsme k termínu možného převodu
stále opakovali: v nejbližší době, do
měsíce, na příštím zasedání vlády.
Hotelová ubytovna přitom byla pro
stát majetek nevýhodný, prodělečný. Dá se odhadnout, jak dlouho
bude trvat převod pozemku, se kterým nejsou pro stát spojena žádná
negativa? Mnozí ministři a poslanci o tom vědí. Slibují. Zatím však
tato plocha nabízí jen nepatrnou pracovní příležitost. Tam, kde by se již
dávno mohlo pracovat a vydělávat,
je dnes jen jeden hlídač a jeden pes.
dle informací P. Pejchala
E. Jašková

Sbírka
pro Diakonii
V pondělí 15. května od 17
do 20 hod. bude v kotelně na
Hornické ulici probíhat sbírka pro Diakonii v Úpici Broumově. Oblečení, obuv, hračky a drobnější předměty pro
domácnost předávejte, prosím, zabalené v igelitových
pytlích nebo krabicích. Sbírku organizuje Blanka Řeháková, tel. 616 130.

Projednávání nového územního
plánu Nového Města na Moravě
Městský úřad Nové Město na
Moravě - odbor výstavby a ŽP oznamuje, že v termínu od 10. 5. 2000
do 8. 6. 2000 bude vystaven k nahlédnutí v sále Kulturního domu
v Novém Městě na Moravě, Tyršova 1001 návrh nového územního
plánu obce - města Nové Město na
Moravě.

Veřejné projednání návrhu územního plánu se bude konat ve čtvrtek dne 25. 5. 2000 v 10.00 hodin v
přísálí Kulturního domu v Novém
Městě na Moravě.
Připomínkové řízení bude ukončeno 23. 6. 2000.
Ing. Ivana Lieberzeitová
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Dlužníci nájemného v městských bytech
Městská rada před časem rozhodla, aby byla v městském tisku pravidelně zveřejňována jména neplatičů nájemného. Městská správa
budov vypracovala pro městskou
radu aktuální seznam dlužníků
a podklady ke zveřejnění předala
i redakci Novoměstska.
Dluh na nájemném se ve sledova-

ném období (do 31. 3. 2000) snížil
asi o 240 tis. Kč. Došlo k tomu především vlivem zápočtu přeplatku při
vyúčtování za rok 1999. Spotřeba tepla v městských bytech klesla asi o 15
%. Započtený přeplatek na zálohách
některé dluhy zcela vymazal, jiné snížil. V seznamu dlužníků, který dále
zveřejňujeme, nejsou uvedeni ti, kteří

s MSB spolupracují a svůj dluh dle
možností pravidelně snižují. U dlužníků nájemného, kteří jsou v soudním řízení, připojujeme v poznámce
návrh opatření. Uváděná částka nezahrnuje penále. Přitom penále u vysokých dluhů, blížících se 100 tis. Kč,
dlužnou částku prakticky zdvojnásobuje.
(dokončení na str. 6)

Narozené děti
3. 3.
4. 3.
10. 3.
11. 3.
15. 3.
20. 3.

Ondřej Starý
Michal Sivák
Monika Daňková
Tereza Ondráková
Bohumil Sláma
Monika Straková
✹
Pracovníci MÚ blahopřejí své
kolegyni Lence Staré ke krásnému
synovi a malému Ondřejovi přejí do
života všechno dobré.

Úmrtí
1. 3. Oldřich Tulis (1941)
Drobného 1298
4. 3. Ludmila Nosková (1914)
Budovatelů 1483
7. 3. Jaroslav Polanský (1938)
Maršovice 73
12. 3. Ing. Libuše Šabacká (1931)
Žïárská 68
14. 3. Jaroslav Polanský (1961)
Wolkerova 1133
20. 3. JUDr. František Vojanec
Mírová 1292
(1910)

Jubilanti
2. 5. František Mička
75 let
Maršovice 13
9. 5. Hedvika Janáčová 90 let
Žïárská 68
9. 5. Helena Vrtělová
75 let
Soškova 468
10. 5. František Dřevikovský
Malá 185
88 let
13. 5. Antonie Suchá
94 let
L. Čecha 441
15. 5. Božena Klimentová 87 let
Hornická 979
17. 5. Jiřina Kučerová
75 let
Tyršova 854
19. 5. Vladimír Kaňka
75 let
Olešná 87
20. 5. Helena Jarošová
87 let
Žïárská 68
25. 5. Josef Mikeš
86 let
Slavkovice 38
30. 5. Růžena Špinarová
75 let
Nečasova 382
31. 5. Vladimír Blaha
80 let
Sportovní 444
Všem jubilantům blahopřejeme!

Horácké muzeum
výstavy otevřené do 29. května:
Sursum corda
Oběti okupace v Novém Městě na
Moravě

Novoměstské sociální služby pořádaly výlet do minulého století
Kdo z nás by občas nezatoužil
vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Až
doposud bylo cestování do minulosti výsadou literatury označované
jako sci-fi. Nám se však 15. března
částečně splnil tento odvěký lidský
sen, a to i bez použití stroje času.
Náš dům se na jedno odpoledne přesunul o 100 let zpět. Tedy alespoň
v oblasti, která vždy ovlivňovala
a určovala charakter doby. V oblasti
módy. Díky vstřícnosti správců sbírek Horáckého muzea jsme uskutečnili přehlídku dobových kostýmů
z 19. a počátku 20. století. Kolekce
prezentovaná personálem DPS a přizvanými hosty byla velmi pestrá.

Úspěch akce nás potěšil. Možná
brzy dojde k dalšímu „výletu“ do
minulosti. Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným, zvláště Janě
Smrčkové z Horáckého muzea, která přehlídku doprovodila odborným
a poutavým výkladem. Též děkujeme fotoateliéru Aleny Čadkové za
fotodokumentaci (je opravdu kouzelná). za pracovníky NSS - DPS
Šárka Poukarová

Klub Sluníčko
Unijazz N. Město na Mor.
pořádá
6. DylDanys
setkání věnované tvorbě a osobnosti
Boba Dylana
19. - 21. 5. 2000
Daňkovice u Sněžného
v místním kulturním domě
✹
K dispozici by měla být v podstatě
celá základní Dylanova filmografie
+ nějaké speciality. K nahlédnutí
bude jako obvykle PC s CD - ROM
„Highway 61 Interactive“ a dalšími
záležitostmi. Přespat je možné na
místě ve spacáku nebo v hotelích
a penzionech v okolí. Příchozí mohou vystoupit s vlastním diskusním
příspěvkem nebo při sobotním koncertu. Zájemci nech se ozvou na adresu: Tomáš Lavický, 569 94 Telecí
129 (t. 0463/736124 domů, 0616/
916578 l. 28 do práce, e-mail: tomas.lavicky@worldonline.cz nebo
lavicky@racom.cz). Aktuální informace je možné nalézt také na Internetu na adrese
http://www.racom.cz/slunce.htm.

Dovětek pracovnic Horáckého muzea ke snímku A. Čadkové: Modelka má
na sobě svatební šaty z měňavého hedvábí. V roce 1850 se v nich vdávala
dcera rychtáře Ptáčka z Vlachovic. Na hlavě má zlatý čepec (původní majitel - rodina Šírova). Takto se nevěsty začepovaly ještě v 70. letech 19. st.
Začepovalo se o půlnoci po svatbě. Nevěstě byl sejmut věneček a byl nahrazen čepcem. U bohatší nevěsty zlatým, u chudší stříbrným, černým nebo
bílým plátěným. V pozdějších letech nahradil čepec šátek.

Knihkupectví
Trojan

PODLAHÁŘSTVÍ

nabízí v edici Expert:
➢ Pokojové rostliny
➢ Zahrada
➢ Květiny v zahradě
➢ Okrasné stromy a keře v zahradě
➢ Rostliny v nádobách
➢ Zelenina a byliny v nádobách
➢ Ovoce v zahradě
➢ Skalky, skalničky a voda v zahradě

Videopůjčovna DECH, kulturní dům
Z novinek měsíce května: Prci, prci, prcičky - nejúspěšnější komedie sezóny, která dobyla česká kina. Klepání na nebeskou bránu - kriminální
komedie plná černého humoru a kvalitní hudby. Inspektor Gadget - komedie plná akčních scén, neuvěřitelných speciálních efektů a humoru
z produkce Disney. Útok z hlubin - akční, dobrodružný film, velkolepější
než známý film Čelisti. Univerzální voják - zpět v akci - jeden voják
v boji proti špičkovému robotu, v hl. roli Van Damme. Kniha džunglí nezapomenutelný animovaný film, který patří mezi Disney zlatou klasiku.
2

Viděli jsme pracovní oděvy, slavnostní a společenské oblečení, sukničky, spodničky, zástěry, módní
doplňky a zpestřením pro mužskou
část publika byly bezesporu i ukázky nočního a spodního prádla našich předků. Na každého zúčastněného dýchla historie a mnozí z nás
se rozpomínali na svá juniorská léta,
na oblečení svých maminek a tatínků, babiček a dědečků.

PARKETY - KORKY - PALUBKY - PLOVOUCÍ PODLAHY

ZE STARÝCH PODLAH NOVÉ
Zrenovujte si své podlahy sami
● Půjčíme vám veškeré vybavení
pro opravy a renovace
(brusky, brus. papíry, lakovací soupravu)
● PRODEJ laky, tmely, lepidla, stěrky, opravné
vosky, lišty, leštěnky, čistící prostředky
a další
● PRODEJ Bionaire zvlhčovače a čističe
vzduchu
Blažíčkova 868, 592 31 Nové Město na Mor.,
Tel./Fax: 0616/615 695
E-mail: sochor@bohemia-parket.cz,
http://www.nmnm.cz/bp

Letošní rok je úrodný na výročí
uměleckých osobností narozených
v N. Městě. Shodou okolností se týkají i všech novoměstských sochařů.
Umělec světového formátu Jan
Štursa se narodil 15. května 1880
a po 45 letech ukončil v témže měsíci dobrovolně svůj život. Za nasměrování na uměleckou dráhu vděčí řídícímu učiteli Josef Šimkovi,
který při výuce kreslení rozpoznal
žákovo nadání a dokázal o něm přesvědčit rodiče. Pro Štursův umělecký nástup byla neméně významná
skutečnost, že město první uvěřilo
v jeho nadání, poskytlo mu zakázky a podporovalo jeho růst. Vznikla tak řada děl vytvořených při umělcových prázdninových pobytech
v Novém Městě. V prvním tvůrčím
období v letech 1897 (jako 17letý)
do roku 1905 zpodobnil nadaný sochař řadu zdejších občanů - ředitele
školy Josefa Šimka, dceru lékárníka Seicherta, osvícenského lékaře
Daniela Matyáše Německého, umělcova poručníka a mecenáše Josefa
Jelínka, profesora reálky Františka
Sekaninu, chlapce Karla Košála,
ztvárnil i hlavu cikána, novoměstského vystěhovalce (Amerikán)
a pracovní náměty - truhláře, prostředí místní cihelny. Z dalších prací si připomeňme erb rodiny novoměstského stavitele Jana Schiera
a reliéf pro čtenářskou besedu Horák. Mladý umělec se věnoval rovněž výzdobě rodiště, pro něž vytvořil pomník Františka Palackého, určený původně pro kašnu na Palackého náměstí, alegorii rodného kraje
Píseň hor pro tutéž kašnu a reliéf
Spasitele pro lékárnu, který byl jeho
poslední prací vzniklou v Novém

Výročí novoměstských sochařů
Městě. Po umělcově smrti přibyla na
hřbitově Pieta (rodina Fialova), hlava Krista (rodina Štursova) a na náměstí busta T. G. Masaryka, pomník
padlým vojínům před bývalou poštou a před umělcovým rodným domem vrcholné dílo českého sochařství - Raněný. Vedle sochařského
díla se k umělcovu rodnému městu
vztahuje i řada figurálních a krajinných kreseb rovněž z raného období. O významu Štursova tvůrčího
odkazu svědčí zařazení stého výročí umělcova narození mezi světová
kulturní výročí roku.
Významné životní jubileum by
v květnu oslavil i nejmladší novoměstský sochař Arnošt Košík, který se narodil 13. května 1920 a zemřel 6. ledna před 10 lety. Žil v Praze, ale N. Město navštěvoval velmi
často a velmi rád. V rodné usedlosti
čp. 30 na Nečasově ulici (vedle rodného domu ministra Nečase) měl
ateliér a pilně zde tvořil. Výborný
společník a neméně skvělý vypravěč dával k dobru mnoho historek
o svých sochařských předchůdcích.
Jana Štursu znal zprostředkovaně
z tradovaných vzpomínek, Makovského důvěrně poznal, když mu ve
čtyřicátých letech pomáhal v Brně
při práci na pomníku Vítězství. Často konstatoval, jak je těžké narodit
se a tvořit po takových velikánech.
Tvorba Arnošta Košíka se vztahem k rodnému městu zahrnuje období 40. - 80. let. První sochu na
hrobě odbojáře Hynka Hájka vytvořil ještě za studií na pražské AVU,
socha Klíčení před budovou zemědělského družstva byla instalována
na sklonku jeho života. Budovu jí-

delny II. ZŠ ozdobil sochař reliéfní
plastikou Pohyb, na sousedním
gymnáziu najdeme reliéfní plastiku
jejího studenta Vincence Makovského. Interiérové práce vznikly pro
kino (Umění) a pro hotel Ski (Slunce).
Na zakázku městských institucí
vytvořil akademický sochař Arnošt
Košík řadu příležitostných plaket plaketu a přívěšek hejkala, vzpomínkové plakety ke stému výročí

školy, narození Jana Štursy, devadesátému výročí gymnázia. Zabýval
se i reliéfními portréty horáckých
umělců, např. Karla Němce a Josefa Jambora. Ve sbírkách místních
kulturních institucí se nacházejí
plastiky inspirované životem regionu - Babička, Mísení těsta, Minér.
Dílo akademického sochaře Karla
Košíka připomněla Horácká galerie
výstavou k 70. narozeninám. Umělec a milovník života se svého životního jubilea ani výstavy nedožil.
HM

Pozvání do Horáckého muzea
Výstava brněnského sdružení
Sursum corda v Horáckém muzeu
zahrnuje různorodou tématiku i výtvarná odvětví včetně sochařských
prací. Najdeme zde rovněž na plakátu neuvedené paličkování. Práci
podle vlastních návrhů dodala Jarmila Tioková, která se na vernisáži
vyzbrojila pracovními pomůckami
a pilně předváděla i vysvětlovala.
Na své si přijdou milovníci humorných kreseb Marie Plotěné i sběratelé ex libris, vytvořených Janou On-

drušovou - Wünschovou. Pozornost
budí rovněž její zpracování nám
blízkého námětu otvírání studánek.
Z početné členské základny tohoto
sdružení křesanských umělců dodali dále malířské práce Eva Táborská
- Procházková, Stanislav Ille a Jiří
Hranička, sochy vystavují Otilie
Šuterová a Ctibor Bayer. O zdařilou
instalaci pestré a zajímavé výstavy
se zasloužil výtvarník NKZ Miloslav Dvořák. Příležitost k jejímu
zhlédnutí je do 28. května.
HM

Koupím pěkný RD
s okrasnou zahradou
v NM a okolí do 3,5 mil. Kč,
tel. 0602 718 541

Nabízím tyto služby:

Novoměstský
jarmark
a Mlékárenský den
pátek 12. 5.
Vratislavovo náměstí

Česká spořitelna, a.s. informuje.
Vážení klienti, Česká spořitelna, a.s. nebude proplácet od 1. 5. 2000
trvalé příkazy ze sporožirového účtu, pokud na účtu nebude dostatek
finančních prostředků.
CO TOTO OPATŘENÍ ZNAMENÁ PRO KLIENTA SPOŘITELNY?
• Zajistit si dostatek finančních prostředků na svém sporožiru, aby mohly být bez problémů provedeny všechny platby zadané trvalými příkazy.
• Pokud k datu provedení platby není na sporožiru dostatek finančních prostředků, spořitelna platbu neprovede a Vy se tak dostanete do nepříjemné situace, kdy řada dodavatelů od Vás neobdrží
v termínu požadované platby.

ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. Vám současně nabízí řešení - úvěr na
sporožirovém účtu na dobu neurčitou tzv. KONTOKORENT.
Finanční prostředky poskytnuté do výše úvěrového limitu jsou volně k dispozici ke krytí plateb, na
které nemáte momentálně dostatek finančních prostředků. U tohoto typu úvěru není stanoveno jeho
pravidelné splácení, závazek lze vyrovnat do jednoho roku. Úvěr lze poskytnout při splnění obchodních podmínek spořitelny do výše Kč 40 000,- BEZ RUČITELE.
Vážení klienti, navštivte pobočku České spořitelny, a.s., která vede Váš sporožirový účet, a my
Vám pomůžeme řešit Vaši finanční situaci.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

✹
➢ úklidové práce firmám
i v domácnostech
➢ čištění koberců,
čalounění
✹
➢ malířské práce
s úklidem
➢ natěračské práce
➢ nástřiky
✹
Kvalita zaručena
✹
Jiří Leinweber
Budovatelů 1482, 592 31
Nové Město na Moravě
tel. (0616) 615 553,
0606 940 319

Miluše Veinlichová
Žïárská 41,
Nové Město na Moravě
Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU
Nabízíme velký výběr
šatovek, podšívek, lepení
kostýmových a oblekových tkanin
záclon a závěsů
spodního prádla zn. TIMO,
NATURANA, ANDRIE, TRIOLA
Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

TEL. 615 105
3

Deset let skautingu v Pohledci
V sobotu 15. 4. odpoledne se rozléhala pěkná junácká klubovna dětským štěbetáním. Sešli se tu ve slavnostních krojích skauti a skautky
z oddílu Kamarádi, ale blahopřát
přišli i přátelé z N. Města se svým
střediskovým vůdcem bratrem Jiřím
Janíčkem. Ten ve své zdravici děkoval i zakládající člence pohledeckého Junáka sestře Evě Havlíkové.
Vzorně instalovaná junácká výstava o desetileté činnosti oddílu
Kamarádi, zajímavé kroniky, zdařilé
fotografie, čtivé skautské časopisy
Okénko i množství rukodělných
výrobků - to vše se líbilo nejen hostům, ale i místním návštěvníkům,
rodičům, prarodičům a příznivcům
skautingu.
Zástupci rodičů pohledeckých
junáků poděkovali oblíbenému vedoucímu oddílu Martinu Drápalíko-

vi, zvanému Mládě, za obětavou
práci, kterou nezištně věnoval junáckému hnutí.
Bratr Drápalík věnuje veškerý
svůj volný čas dětem, vymýšlí pro
ně nápadité hry a programy a neleká se ani manuální práce. S pomocí
několika rodičů junáků překonal
nelehké začátky a pustil se s nimi
do opravy zchátralého domku v Pohledci. Ve zbudované a nyní útulné
klubovně prožívají děti neopakovatelné chvíle na společných schůzkách. Mládě organizuje i zimní výpravy do různých míst Vysočiny
a zasloužil se již o deset letních junáckých táborů. Jejich náplň formou
her je tak obdivuhodná, že děti jsou
přímo nadšené. Naučí se žít v kolektivu, lásce k lidem, úctě k přírodě, vážit si každého pěkně prožitého dne a těšit se ze zážitků, které jim

skautské společenství poskytuje.
Byli jsme při tom i my dříve narození a obdivovali jsme v pohledeckém kulturním domě dvě počí-

tačové prezentace o historii oddílu
Kamarádi a dva zdařilé filmy z letních táborů. Děkujeme srdečně za
krásné dojmy a jsme z hloubi duše
vděčni všem, kteří se o toto slavnostní odpoledne zasloužili.
za Pohleïáky Draha Pustinová

Pozvánka na výstavu v Horácké galerii
Na jarní měsíce duben a květen
připravila Horácká galerie výstavu
Josef Saska - výběr z kreseb a grafické tvorby.
Padesátiletý rodák z Havlíčkova
Brodu vystudoval v Praze Střední
odbornou školu výtvarnou (1964 68) a pak Akademii výtvarných umění (1968 - 74) u profesora Ladislava
Čepeláka, v jehož grafickém ateliéru působil ještě další tři roky jako
aspirant. Nyní trvale žije v Praze.
Svou tvorbu Josef Saska nijak tematicky ani formálně neohraničuje.
Náměty nachází nejen v poklidné
scenérii rodného kraje, ale od po-

čátku rozvíjí svůj výtvarný zájem
o portrét, figuru, zátiší a další žánry. V současnosti náleží Josef Saska mezi přední představitele české
grafické tvorby, kterou navíc obohacuje o návrhy známek, ex libris
a další užité druhy.
K volné tvorbě přistupuje autor
zcela spontánně a emotivně. Témata, která ho upoutala, však zpracovává v rozsáhlých cyklech. Vytváří
k nim řadu kreseb, grafických listů
a olejů, v nichž se soustřeïuje na
specifické možnosti výrazových
prostředků jednotlivých technik.
Své bezprostřední dojmy zachycu-

Reprodukujeme jedno z vystavených děl: Dívky u stolu, 1997, barevná akvatinta
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je nejprve v pohotových tužkových
skicách nebo akvarelových impresích. Tyto kresby, ačkoliv často mají
charakter hotových děl, slouží jako
předlohy pro grafickou realizaci
v náročném provedení akvatinty
a suché jehly. V grafickém pojednání oprošuje Saska kresbu od detailů a zjednodušuje formu.
Snaha co nejvíce obohatit své
zkušenosti, dobrat se podstaty výtvarného problému z různých úhlů
pohledu přivedla grafika k malbě.
Proto předchází konečnou grafickou
realizaci nejednou olejová studie,
která je jindy naopak završením práce na tématu.
Význam barvy jako důležitého
stavebního prvku díla zaznamenáváme zpětně nejčastěji v malířsky
cítěných akvatintách, zejména v lyricky laděných cyklech zobrazujících Vysočinu v jejích ročních proměnách. Zcela jinak vyjadřuje Josef Saska své výtvarné zaujetí pro
současné velkoměsto. V obrazech
Prahy se snoubí atmosféra starobylého města s dynamikou současného života.
Druhá výtvarná poloha v Saskově tvorbě volně navazuje na civilistní témata. Jsou inspirována prostředím velkých průmyslových komplexů či železnicí a jsou charakteristická střídmou, téměř konstruktivní
výstavbou kompozice.
Z odlišného pohledu vznikají Saskova figurální díla zobrazující scény z hospod, poutí, postavy muzikantů, rodinná posezení kolem prostřeného stolu, skupinové portréty
televizních diváků apod. Jsou mnohem víc než pouhá dobrosrdečná
ironie pohledu na svět lidí, přinášející i kritickou notu sociálně cítícíProdám zahradu v zahrádkář.
kolonii, 310 m2, tel. 615 161
(volat 12.00 - 12.30 hod.)

ho tvůrce. Také zde se setkáváme
s rozmanitými výtvarnými přístupy.
V cyklech z poutí čárové lepty vystihují vzruch a pohybové napětí
děje, kdežto ve stylizovaných portrétech nebo imaginárních hlavách
pevná obrysová linie zvýrazňuje
charakteristické vlastnosti různých
lidských typů.
Výstava Josef Saska - výběr z kreseb a grafické tvorby, představující
díla z let 70. až 90., potrvá v Horácké galerii do 21. května.
HG

Kino
4. čt. ve 20 h.
Všichni moji blízcí
(91´)
přístupný
43 Kč
6. so ve 20 h., 7. ne ve 20 h.
Sběratel kostí
(118´)
premiéra, příst. od 15 let
46 Kč
7. ne v 17.30 h., 8. po v 18 h.
Princezna ze mlejna II.
(111´)
premiéra, přístupný
45 Kč
9. út ve 20 h., 10. st. ve 20 h.
Musíme si pomáhat
(120´)
premiéra, přístupný
50 Kč
13. so ve 20 h., 14. ne ve 20 h.
Strach a hnus v Las Vegas (119´)
premiéra, příst od 15 let
40 Kč
15. po ve 20 h.
Americká krása
(122´)
premiéra, příst. od 12 let
50 Kč
16. út ve 20 h., 17. st ve 20 h.
South Park: Peklo na zemi (82´)
premiéra, do 15 let nevhod. 41 Kč
17. st v 9.30 h.
Slavíkův svátek
(67´)
pásmo pohádek
10 Kč
V pátek 21. dubna byla ztracena
zelenočerná kapuce od zimní
bundy mezi hotelem Musil a křižovatkou na Zubří. Nálezce dostane fin. odměnu. Kapuci převezme Informační centrum.

