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BOSKOVICE, BLANSKO (MO) - Nej-
těsnější možnou většinou třinácti 
zastupitelů prošla na minulém zasedá-
ní blanenského zastupitelstva vyhláš-
ka, která na území města zakazu-
je jakékoliv provozování výherních 
automatů a videoloterijních terminá-
lů. Boskovičtí radní zadali vypracová-
ní studie ohledně hazardu a rozhod-
nenou až na základě jejích závěrů.

Po dubnovém nálezu Ústavního 
soudu, že obce mohou jakkoliv regulo-
vat hazard na svém území, se rozhodla 
boskovická radnice zapojit do projek-
tu Progam.cz, který má za cíl zmapo-

vat hazard ve městě a přinést případ-
ně návrhy na jeho regulaci. Výsledek 
měla radnice obdržet již v polovině 
srpna. Dodnes jej ale nemá. „Z Čes-
kého institutu pro výzkum závislos-
tí, který analýzu zpracovává, nám 
bylo sděleno, že jim chybí ještě něja-
ká nezbytná data od subjektů, které 
jim je nedodaly v termínu,“ vysvětlil 
tajemník úřadu David Škvařil. 

Starosta Boskovic Jaroslav Dohná-
lek je k omezování, či přímému rušení 
automatů ve městě zdrženlivý. „Uvidí-
me, co bude ve zpracovávané analýze. 
Poté budeme projednávat doporučení 

odborníků, které také budou podrobe-
ny diskusi v orgánech města,“ uvedl. 
Konkrétnější byla místostarostka Bos-
kovic Jaromíra Vítková. „Určitá regula-
ce by nastat měla. Lidé si neuvědomu-
jí, kam to až může vést. Člověk může 
ohrozit svou rodinu nebo své zná-
mé,“ vysvětlila místostarostka. Pro-
ti se vyslovil radní Dušan Sušil, který 
argumentuje omezením příjmů měs-
ta. Boskovice z hazardu totiž získáva-
jí čtyři miliony korun. Konec hazardu 
znamená i nižší příjmy do městského 
rozpočtu. 

(DOKONČENÍ NA 2. STRANĚ) 

Blansko zakázalo hazard, Boskovice stále čekají

BOSKOVICE (tt) – První boskovické 
referendum nerozhodlo o stavbě spor-
tovní haly na Slovákově ulici. Vzhledem 
k tomu, že k volebním urnám nepřišel 
dostatečný počet voličů, není rozhod-
nutí referenda pro městské zastupitele 
závazné. A to přesto, že mezi hlasující-
mi byla převaha odpůrců haly poměrně 
jednoznačná – na každého příznivce 
haly připadli hned dva její odpůrci.

„K platnosti rozhodnutí v míst-
ním referendu je třeba účasti alespoň 
35 procent oprávněných osob zapsa-
ných v seznamech oprávněných osob. 
Počet oprávněných osob, kterým byly 

vydány hlasovací lístky a úřední obál-
ky, byl 2.088 z celkového počtu 9.362 
oprávněných osob zapsaných ve výpi-
sech ze seznamu oprávněných osob, 
což je 22,3 procenta. Místní referen-
dum je neplatné,“ konstatovala vedou-
cí odboru vnitřních věcí boskovického 
městského úřadu Iva Močičková.

Přesná statistika místního refe-
renda zní: celkem 2.088 voličů ode-
vzdalo platné hlasovací lístky, 1.386 
voličů odpovědělo ANO, 669 odpově-
dělo NE a 27 voličů se zdrželo hlaso-
vání. Zajímavé je, že potřebný limit 35 
procent nepřesáhla ani účast ve voleb-

ním okrsku č. 2, kam spadá ulice Bíl-
kova, i když o něco vyšší byla - hlaso-
valo tam 30 procent voličů.

„Překvapilo mě, že i když k vol-
bám tady běžně chodí 3,5 až 4 tisí-
ce lidí, tak teď přišla polovina. Počítal 
jsem, že aktivní voliči přijdou všichni. 
Ale z těch, co přišli, jsou dvě třetiny 
proti hale, a to by měl být pro zastu-
pitele nějaký signál, i když zákon je 
samozřejmě zákon a referendum plat-
né není. Myslím, že těch skoro pat-
náct set lidí, co bylo proti hale, se 
bude hodně zlobit. 

(DOKONČENÍ NA 3. STRANĚ)

Referendum není závazné, 
o hale rozhodnou zastupitelé
Hlasovat přišlo 22 procent voličů, dvě třetiny proti hale

Po veřejném projednání 
vanovické bioplynky 
je na tahu kraj
VANOVICE (žan) – O tom, zda bio-
plynku ano či ne, diskutovali minu-
lé úterý Vanovičtí. Na veřejném pro-
jednávání svolaném krajským úřadem 
zazněly hlavně připomínky, které 
místní občané k plánované stavbě ma-
jí. Kromě padesátky vanovických oby-
vatel dorazili i lidé z krajského úřa-
du nebo zástupce investora Agrospo-
lu Knínice, který si bioplynku přeje 
postavit poblíž vepřínů ve svém země-
dělském areálu.

Veřejné projednávání dopadlo 
podle očekávání. „Shrnuli jsme přede-
vším důvody, proč si bioplynovou stani-
ci v obci nepřejeme. Vadí nám hlavně 
navýšení hluku při průjezdu aut vozí-
cích odpad a zápach z provozu. Žije-
me na venkově, proč bychom si měli 
nechat ničit životní prostředí,“ míní 
vanovický starosta Petr Dvořáček, kte-
rému se navíc nelíbí ani neférové jed-
nání investora. Zástupci podniku Agro-
spol Knínice podle něj vůbec neměli 
snahu s obcí vyjednávat a nebrali na 
zřetel připomínky místních. 

 (DOKONČENÍ NA 3. STRANĚ)

NOVÍ ČTENÁŘI V KNIHOVNĚ MODRAČKA V LUDÍKOVĚ. Již při otevření nové knihovny se zapsalo téměř šedesát čtenářů, a to 
včetně pana starosty. (Více na 4. straně) Foto: MARTINA LUKEšOVÁ
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Moravská galerie připravuje výstavu boskovické 
rodačky Vlasty Vostřebalové Fischerové
Spoluautorka výstavy pátrá v Boskovicích po ztracených obrazech pozoruhodné malířky
BOSKOVICE, BRNO (tt) – Přímo 
na boskovickém náměstí se v roce 
1898 narodila pozapomenutá, byť dle 
odborníků pozoruhodná a významná 
malířka a kreslířka Vlasta Vostřebalo-
vá Fischerová. Její výstavu nyní při-
pravuje Moravská galerie v Brně, kte-
rá tak opět otevírá téma neprávem 
zapomenutých českých meziváleč-
ných umělkyň. „Tentokrát věnujeme 
pozornost dílu, které lze bezpochy-
by označit jako jeden z nejosobitěj-
ších projevů sociálního umění 20. a 
30. let minulého století, a to i přes-
to, že aktivní tvůrčí činnost Vlasty 
Vostřebalové Fischerové trvala nece-
lých dvacet let,“ uvedla tisková mluv-
čí Moravské galerie Martina Vašková. 
Výstava bude zahájena v listopadu.

Vlasta Vostřebalová Fische-
rová byla jednou z prvních uměl-
kyň, kterým bylo v roce 1918 v nově 
založeném Československu umož-
něno studovat na vysoké umělecké 
škole. Byla spolužačkou dnes zná-
mé Milady Marešové, poprvé spo-
lečně vystavovaly v Topičově salonu 
roku 1925. „Počátky profesionální 
dráhy Vlasty Vostřebalové Fischero-
vé jsou spjaty se studiem v ateliérech 
Vojtěcha Hynaise a Jana Štursy, kte-
ří zásadně ovlivnili její plastické vidě-
ní skutečnosti. Umělkyně se však od 
autorit dokázala záhy odpoutat a spě-
la k jedinečnému kreslířskému stylu, 
do něhož otiskovala nejen zaujetí lid-
skou psychologií a osudem, ale i smysl 
pro grotesknost, který měl své parale-
ly v dobovém proudu nové věcnosti. 
Jako své modely si vybírala pohub-
lé tváře upracovaných žen, mužů a 
dětí a ženské tělo se nebála zobrazit 
ve své syrovosti, mnohdy s palčivými 
stopami stáří,“ popsala spoluautorka 
výstavy Michala Frank Barnová.

Součástí retrospektivní výsta-
vy v Moravské galerii by mohla být 
i díla, která před revolucí získala bos-
kovická Galerie Sdruženého klubu 
pracujících.  Jenže právě tyto obra-
zy se po zániku galerie ztratily. „Jed-
ná se o obraz levitující dívky, která je 
umístěna v magické krajině, což tro-
chu připomíná dílo Jana Zrzavého. 
Druhé dílo je obraz se siluetou koně, 
opět v magické krajině. A pak možná 
ještě obraz Helča, který zpodobňuje 
dívku s copy v notně abstrahovaném 
tvaru. První dvě díla byla zakoupena 
Galerií Sdruženého klubu pracujících 
a myslím si, že na Boskovicku po je-
jím zániku zůstala. Mohla se dostat 
do jiných oficiálních prostor, mohou 
viset někde na chodbě školy, školky 
či domu seniorů,“ domnívá se Micha-
la Frank Barnová.

V Boskovicích se konaly dvě 
výstavy Vlasty Vostřebalové Fischero-
vé, a to v letech 1978 a 1988, přičemž 

v roce 1988 jednalo o dosud vůbec 
poslední autorčinu výstavu. V obou 
případech se však jednalo o výsta-
vy konané již po smrti malířky, tedy 
po roce 1963, přičemž za svého živo-
ta vystavovala pouze v roce 1925 ve 
zmíněném Topičově salonu a v roce 
1934 dvakrát v Městské knihovně 
v Praze. „Ačkoliv ohlasy v dobovém 
tisku byly poměrně pozitivní, origi-
nalita kreseb a magických olejoma-
leb zůstávala pro svou jinakost nepo-
chopena. Autorčinu práci definitivně 
přeťala druhá světová válka a umě-
lecký odkaz Vostřebalové Fischerové 
nebyl následně ani uceleně vystavo-
ván, ani komplexněji zhodnocen. Jed-
nou z mála významnějších přehlídek 
byla výstava v Alšově jihočeské gale-
rii v roce 1986. Aktuálně připravo-
vaná výstava Moravské galerie, spo-
lečně s prvním rozsáhlým monogra-
fickým katalogem, představí kresby a 
olejomalby z veřejných a soukromých 
sbírek, které doposud nebyly celist-
vě prezentovány. Zejména náměto-
vě solitérní, různorodé olejomalby, 
poodhalí i leccos ze spletitého osob-
ního života umělkyně. Vystaven bude 
například soubor děl, jehož hlavním 
protagonistou byl syn nebo bývalý 
manžel malířky – básník Otokar Fis-
cher. Osobní příběh Vlasty Vostřeba-
lové Fischerové zprostředkuje i boha-
tý, nedávno objevený archivní mate-
riál, včetně architektonických návrhů 
a návrhů nábytku,“ doplnila spolu-
autorka výstavy Michala Frank Bar-
nová.

Vlasta Vostřebalová Fischero-
vá žila v Boskovicích pouze krátce. 
Narodila se na náměstí v domě, kde 
bývala lékárna U Černého orla. „Otec 
malířky tuto lékárnu provozoval a byl 
v Boskovicích velice váženou osob-
ností. Nicméně záhy po narození 
Vlasty se celá rodina přestěhovala do 
Prahy. Její dílo dnes považujeme za 
jedno z nejpůsobivějších děl českého 
sociálního umění 20. a 30. let,“ uza-
vřela Michala Frank Barnová. Výstava 
Vlasty Vostřebalové Fischerové bude 
v Moravské galerii v Brně k vidění od 
22. listopadu do 23. února.

VERNISÁŽ V MUZEU. Slovutný básník Jiří Kuběna zahájil v pátek odpoledne v Muzeu Boskovicka výstavu Jan M. Tomeš 
- básník, historik umění, aviatik. Výstava byla zahájena přesně v den 100. výročí Tomešova narození a představuje rozsáhlé 
dílo a pozoruhodný život básníka, překladatele, historika umění a esejisty, který byl celoživotně spjat s Kunštátem. Výstavu 
připravil z iniciativy a za pomoci Tomešovy neteře Markéty Králové a kunštátského výtvarníka Víta Ondráčka historik Petr 
Vítámvás. K výstavě se podařilo vydat rovněž kvalitní katalog, který přehlednou a obsažnou formou představuje osobnost 
Jana M. Tomeše. Výstava v muzeu potrvá do 27. října. Dále muzeum jedná o jejím zapůjčení Památníku národního 
písemnictví do Prahy a Rajhradu. Foto: TOMÁš TRUMPEš

V kině zahájí výstavu 
Rytmus v pohybu
BOSKOVICE (tt) – Výstavu maleb Pet-
ra Přikryla a fotografií Kamila Kubě-
ny nazvanou Rytmus v pohybu zahájí 
ve středu 25. září v 17 hodin v bosko-
vickém kině Panorama. 

 „Výstava představuje interakci 
malby a fotografie na pozadí tématu 
zprostředkující pohyb, rytmus a tak 
dál. Petr Přikryl se na svých plátnech 
pohybuje v originálně vymezeném 
rámci zkoumání rozostřeného nebo 
dvojitého vidění. V návaznosti na něj 
vystavuje Kamil Kuběna fotografie, 
ve kterých se pokouší zachytit soulad 
pohybu a světelné hry na pozadí noč-
ní ulice,“ přiblížili pořadatelé. Výsta-
va potrvá do 24. října 2013.

Francouzské léto 
na zámku zakončí 
Antonín Mühlhansel
BOSKOVICE (tt) – Cyklus kulturních 
akcí inspirovaných francouzskou kul-
turou probíhal po celé léto na zám-
ku v Boskovicích. V pátek 27. září ho 
uzavře koncert boskovického rodáka 
Antonína Mühlhansela nazvaný Fran-
cie – kolébka saxofonu. Začátek kon-
certu je v 19 hodin a konat se bude 
v sale terreně. 

„Na koncertě zazní převážně kom-
pozice francouzských skladatelů pro 
saxofon a klavír. Obecně se moc neví, 
že do objevení saxofonu pro jazz si 70 
let tento nástroj žil naprosto klasickým 
způsobem života a vznikla pro něj roz-
sáhlá klasická literatura. Program je 
uspořádán jako přehlídka nejrůzněj-
ších kompozičních forem. Skladby jsou 
pestré i po hudební stránce, v jednom 
kusu je sopránový saxofon, takže i po 
zvukové,“ uvedl Antonín Mühlhansel, 
kterého na koncertě na klavír dopro-
vodí jeho žena Dagmar.


