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Starobylé mûsto Boskovice (první píse-
mná zmínka 1222) je rodi‰tûm mnoha v˘-
znamn˘ch osobností. Jednou z nich je
i Otakar Kubín (1883 – 1969).

âeskofrancouzsk˘ malífi, grafik a so-
chafi Ïil od roku 1912 nejprve v PafiíÏi,
pak tvofiil do roku 1952 na jihu Francie

v Provenci. Jeho vzorem byl nejprve
Vincent van Gogh (1853 – 1890). Po roce
1918 se jeho tvorba ustálila v osobitém
klasickém naturalismu. Na plátnech
ztvárnil pradleny, krajkáfiky, ‰iãky, sedlá-
ky, akty, záti‰í a krajiny. Vûnoval se téÏ
kniÏním ilustracím. V létech 1952 - 1964
Ïil v âeskoslovensku, poté se se zlome-
nou levou nohou vrátil do Francie.
Myslel, Ïe je‰tû nav‰tíví Boskovice, ale 
osud rozhodl jinak…

Narodil se v RÛÏové ulici ãíslo 1. V ro-
ce 1898 nastoupil do umûlecké ‰koly
v Hofiicích (Podkrkono‰í) do sochafiského
oddûlení. V roce 1900 pfiesídlil do Prahy
na Akademii, kde studoval u sochafie
Josefa Václava Myslbeka (1848 – 1922).
Stále více jej zajímala malba. Pfie‰el

k Václavu BroÏíkovi (1851 – 1901)
a Vojtûchu Hynaisovi (1854 – 1925), roku
1905 absolvoval u Franti‰ka Thieleho
(1868 – 1945).

Dostal se jako expediãní malífi s profe-
sorem Karlem Absolonem (boskovick˘
rodák 1877 – 1960) a doktorem Franti‰-
kem StraÀákem (1875 – 1957) na jesky-
Àáfiskou v˘pravu do Moravského krasu.
Pak jej Ïivot zavedl postupnû do Antverp,
Itálie a Francie. 10. bfiezna 1967 Otakar
Kubín pí‰e: „UÏ v rodi‰ti nebudu chodit
po námûstí ani ulicí, kde jsem se narodil.
Mnoho vzpomínám na mládí. NeÏ jsem
odjel ze svého rodi‰tû, ‰el jsem na hfibitov,
uvidûl tam pokácen˘ smrk, jenÏ jsem znal
ze svého mládí…”

V dubnu 1967 daroval Kubín své obra-

zy zanechané v âSSR Mûstu Boskovice.
Zemfiel v Marseille roku 1969.
Jeho v˘stavy v Boskovicích: 1905

Studentsk˘ klub Bílka, 1907 Studentsk˘
klub Bílka, 1912 Krajinná v˘stava, 1963
Jubilejní v˘stava k 80. v˘roãí narození 
umûlce v Zámeckém skleníku.

V̆ roãí 130 let od narození v˘znamného
svûtového umûlce a boskovického rodáka
si obãané mohou pfiipomenout spoleãnû
s Klubem pfiátel Boskovic na vzpomínko-
vém shromáÏdûní v úter˘ 22. fiíjna.
Zaãátek v 16 hodin u pomníku na rohu
RÛÏové ulice a tfiídy Kapitána Jaro‰e.

Text: Lubo‰ Su‰il (ãerpáno ze se‰itu Malífi
svûta, vydalo Vlastivûdné muzeum Boskovice)

Foto: Ze se‰itu Malífi svûta, 
vydalo Vlastivûdné muzeum Boskovice

Otakar Kubín pfii práci s paletou
a ‰tûtcem.

Oslava v˘roãí narození Otakara Kubína
1883 - 1969, svûtov˘ malífi, sochafi a grafik

Sociální jistoty a solidarita na místní a krajské úrovni
V fiíjnu 2012 se konaly volby

do zastupitelstva Jihomoravského
kraje a od února leto‰ního roku se
schází ãlenové komisí Rady
Jihomoravského kraje. Pravidelnû
jedná i komise pro sociální vûci
a rodinu, kde pÛsobím jako pfied-
sedkynû. âleny komise nejsou jen
zástupci politick˘ch stran, ale také
odborníci z praxe. VyuÏívám
sv˘ch zku‰eností ze spolupráce
s pfiíspûvkovou organizací Mûst-
ská správa sociálních sluÏeb
Boskovice, charitním zafiízením
Betany, Matefisk˘m centrem
Boskovice, Dûtsk˘m domovem
v Boskovicích, s organizací nevi-
dom˘ch a slabozrak˘ch a dal‰ími.
Komise je sice jen poradním orgá-
nem krajské rady, ale nad rámec
materiálÛ pfiipraven˘ch odborem
krajského úfiadu, jsem vÏdy do

programu zafiadila téma, které zají-
malo i ostatní ãleny komise.
Projednali jsme problematiku pûs-
tounské péãe, aktuální situaci v ob-
lasti financování sociálních sluÏeb,
materiál firmy Augur t˘kající se
plánování sociálních sluÏeb na 
území Jihomoravského kraje, 
umoÏnila jsem, aby Matefiská cent-
ra pfiedstavila svoji ãinnost. Na
dal‰í jednání hodlám zafiadit dal‰í
dÛleÏitá témata, napfi. pfiedstavení
ãinnosti Oblastní charity Blansko. 

Mimo jednání komise vûnuji
pozornost zafiízením zfiízen˘ch
Jihomoravsk˘m krajem, a proto
jsem nav‰tívila Domov pro senio-
ry v âerné Hofie, Sociální sluÏby
·ebetov, Domov pro osoby se
zdravotním postiÏením ve Stfieli-
cích. Díky tomu mohu srovnávat
zafiízení zfiízená rÛzn˘mi zfiizova-

teli a domnívám se, Ïe je velmi
dÛleÏité prosazovat prÛhledné fi-
nancování sociálních sluÏeb na
v‰ech úrovních. Finance jsou dÛ-
leÏité, ale nesmí pfieváÏit nad 
úctou k ãlovûku a humanitními
hodnotami. Musíme b˘t solidární
se sociálnû slab˘mi a potfiebn˘mi.
Proto jsem za 11 let pÛsobení na
radnici uspofiádala 17. charitativ-
ních spoleãensk˘ch a kulturních
akcí, jejichÏ v˘tûÏek alespoÀ tro-
chu vylep‰il rozpoãty obãansk˘ch
sdruÏení, ale hlavnû se upozornilo
na ty, ktefií potfiebují pomoc.
VyváÏená sociální politika je dlou-
hodob˘m, ale dosaÏiteln˘m cílem
na úrovni místní, krajské i celo-
státní.

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka Boskovic
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