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Jak napoleonské války zasáhly Boskovice

V kronice boskovického měšťana a 
řezníka Dominika Kučery lze najít řadu 
zajímavých údajů k období napoleonských 
válek . Je psána na mnoha místech náře
čím, čímž přispívá k poznání místního dia
lektu. Používá v ní rovněž řadu přejatých 
výrazů z němčiny, latiny a řídce i francouz
štiny a italštiny. Text byl redakčně krácen a  
upraven podle současných pravidel. 

Léta 1792 začala se vojna s Francó
zama. Pán Bůch dej našemu vojsku šťast
ný vítězství!

V roku 1792 dně 29. novembris od
mašírovala zdejší boskovská kumpanija 
(setnina, rota) pana hejtmana Kredle
ra. Odtud mašírovali na Francouze. Pán 
Bůch jim dej šťastný vítězství, aby se brzy 
navrátili.

Roku 1805 dně 27. september zača
lo se tažení ruského pomocného vojska, 
80.000 proti Francouzům skrze Moravu. 
Dně 2. october museli jet z Boskovic na october museli jet z Boskovic naoctober museli jet z Boskovic na 

fiřpon (vojenská přípřež; při nedostatku 
vozatajstva museli vypomáhat vojsku při 
přesunech rolníci); dvanáct fůr po páru 
koních, štyry koně šírovaný, do Vyškova, 
odtud je vezli do Brno. Byl konduktorem 
(doprovázel je) Thomas Havrda.

Roku 1805 dně 19. listopadu přima
šíroval Francous do mněsta Brna. Toho 
dne v noci přijeli sem do Boskovic císař
ský léthaři (rejtaři; jízdní vojsko) a holáni 
(huláni - patřili k lehké jízdě; měli menší 
lehké koně, byli vyzbrojeni šavlí, párem pis-
tolí a 4 m dlouhým kopím), ale třicet mužů, 
piksmaistři (puškaři) s něma, co reteríro
vali (ustoupili) od Brna. Vezli s sebou kuse 
(děla) a rozličný jiný věci, odtud mašírova
li na Kunicu (Konici) k Olomouci.

Dně 22. listopadu přišlo z Brna od 
francouskýho řízení poručení, aby se vez
lo do Brna pro francouský vojsko seno, 

sláma, oves. Toho dně taky přišlo poruče
ní, že se má poslat k Vyškovu pro císařský 
ruský vojsko chlíb; každý obyvatel musil 
upíct 3� a ��2 funtu bochník. a ��2 funtu bochník.a ��2 funtu bochník. ��2 funtu bochník.��2 funtu bochník.

Dně 25. listopadu táhlo skrze Černou 
Horu k Letovicím škadrona (eskadrona; 
vojenská jednotka na úrovni setniny) fran
couské kavalerije. Zebrali v Letovicích 
solnou kasu a druhé deň táhli zase naspá
tek a zůstali v Černé Hoře ležet a uložili 
na Černou Horu sedum tisíc brantšacunk 
(výpalné). A dně 28. táhli zas na Letovice 
až do Svitav sedum set Francouzů.

Dně 28. listopadu byla držena patáli
je (bitva, střetnutí) mezi Vyškovem a Rosi
novem (Rousínov). Francouzů mnoho na 
placi zůstalo i také Rusů. Toho dně vezlo 
se z Boskovic pro francouzské vojsko do 
Černé Hory profijant (proviant; potravi-
ny a krmivo)  �0 věder (vědro = 26,589 l) 

vína, 7 kusů krav, několiknást kusů skopo
výho dobytka, oves, 6 kop slámy, několik 
centů (cent moravský = 56,0015 kg) sena, 
chleba a rozličné drůbeže. Zatím ty šel
my hosti museli reterírovat (ustoupit) do 
Brna naspátek.

Roku 1805 dně 1. prosince zasi se 
Francouzi vrátili do Černé Hory a do Leto
vic. Stavili se ve Svitávce tři muži, položili 
jim svitávská obec 200 zlatých.

Roku 1805 dně 4. prosince, menovitě 
na den svaté panny Barbory, ve třech hodi
nách s poledne přijelo sem do Boskovic �0 
mužů, Francouzů. Musela jim vrchnost 
položit 250 zlatých. Jenom ti odjeli, hned 
zas jich přijelo šest a jeden oficír s něma. 
Ti s sebou vzali do Letovic zdejšího vrch
nostenskýho ouředníka Johann Mayera a 
pudmistra (starostu) Johanna Prchala. Sta
vili se ve Svitávce, odtud zas vzali s sebou 

Napoleonské války, které proběhly v letech �803 až �8�3  
patří mezi nejkrvavější v novodobé historii. Vojenské ztrá-
ty bývají odhadovány na 2,5 až 3,5 milionu padlých. Odhady 
civilních úmrtí se pohybují v rozmezí od 750 tisíc až po 3 mili-
ony. Celkově se odhaduje že v důsledku napoleonských válek 
zemřelo od 3,25 do 6,5 milionu lidí.

Důsledky těchto válek nepociťovali pouze obyvatelé loka-
lit, kde jednotlivé bitvy probíhaly, ale veškeré obyvatelstvo, kte-
ré bylo nuceno plnit dodávky vojenskému eráru, jak pro záso-
bování vojsk potravinami, tak krmením pro dobytek i výpomoc 
povozy při dopravě zásob.  Tyto dodávky byly sice hrazeny, ale 
často ne v plné výši a nezřídka i s desetiletým zpožděním.

Trpěly také obce, ve kterých byly umístěny vojenské lazare-
ty, do kterých musely zajistit ošetřující personál z občanů míst-
ních nebo z blízkého okolí. Také musely pohřbívat mrtvé.

Například 2. prosince �8�3 bylo v moravských polních 
nemocnicích celkem �2.896 nemocných a raněných: V Olo-
mouci 2.73�, Zábrdovicích 3.5�4, Jihlavě 2.808, Jaroměřicích 

�.362, Znojmě �.453 a v nedalekém Jevíčku, kde byl umístěn 
lazaret v zámečku, v bývalém klášteře a především v pan-
ském dvoře, bylo �.028 raněných, z nichž 376 zemřelo (2�5 
Rakušanů - tedy i Čechů a Moravanů, 20 Prusů, 8 Rusů a �33 
Francouzů).

Pro �50 vojáků byl z nouze zřízen lazaret i v Boskovicích. 
Byl umístěn v bývalém klášteře, který v té době sloužil jako 
manufaktura na výrobu barev. V letech �8�9–�926 byl pak 
přebudován na nynější empírový zámek. 

Tragické osudy vojáků, zemřelých v boskovickém lazare-
tu, upomíná dodnes prostý dřevěný kříž se stříškou na kon-
ci zámeckého parku, u kterého je umístěna deska se jmény 
zemřelých, jejich původem, služebním zařazením, vyznáním 
a věkem. 

Nejčastější příčinou úmrtí byly úplavice či střevní úplavi-
ce, vysílení, břišní tyfus, plicní TBC a vodnatelnost. Údaje na 
desce jsou převzaty z boskovické matriky, tak jak byly zapsány 
v letech �8�3 a �8�4.

Štábní důstojník ruských husarů.

Obraz bitvy u Slavkova. François-Pascal Simon, baron Gérard – La bataille d‘Austerlitz. 2 decembre 1805. 

Kříž za boskovickým zámkem.
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svitávskýho pudmistra. Nechtěli jich pus
tit, až jim boskovská vrchnost a mněsto, 
spolu i židi, museli složit 6000 zlatých a 
Svitávka 3�000 zlatých. Museli je ještě v 
noci zanýst do Letovic.

1805 dně 8. prosince na den Početí 
Panny Marie, o sedmi hodinách večír při
jelo sem do Boskovic 55 mužů, Francouzů, 
z Opatovic. Mněli s sebou jednoho fran
couskýho plezírovanýho (raněného) oficí
ra. Zůstali přiz (přes) noc v Boskovicích, 
druhé den ráno vekslovali (vyměňovali) jim 
židi dukáty (dukát = zlatá mince; 1 dukát 
= 3 zlaté 10 krejcarů). Začali jim Francou
zi dávat za jeden dukát po �0 rénských 
bankocetle (papírové peníze). Až napo
sledy snesli jim židi sto kusů dukátů; dali 

jim za ně 40 zlatých. A na to hned odjeli 
do Protivanova. To byl dobrý handl, až se 
nad ním židi škrabali. To je památka, že 
může každý říct, že tenkrát byl dukát za 
osm groši (groš = drobná mince; 1 groš = 3 
krejcary = 1/20 zlatého). Toho dně 9. pro

since hnali do Brna z Boskovic pro fran
couský vojsko sto šest krav, dvacet kusů 
skopovýho dobytka.

1805 dně 15. prosince přijel sem do 
Boskovic z Brna pan komisar Šafařík. Při
nesl to poručení, co má mněsto pro fran
couský vojsko do Brna lifrovat: 6 centů 87 
funtů bílý mouky, 6 centů 87 funtů režné 
mouky, 6 centů 75 funtů pšenice v zrně, 6 
centů 78 funtů žita v zrně, 6 centů 87 fun
tů hrachu a čučky, krup, 6 centů 78 funtů 
ovsa, ostatní seno a slámu. Toho dně zača
li prodávat šňupavýho tabáku 3� krejcary 
lot (lot = 17,5 g).

1805 dně 17. prosince vezlo se z Bos
kovic do Brna pro nemocný a plezírova
ný (raněný) ruský a francouzský vojsko 9 
mněřic hrachu, � mněřice krup, �0 mněřic 
zemských jablek, ostatní chlíb a slámu.

Roku 1805 dně 28. prosince, meno
vitě na den Mláďátek, o třech hodinách 
s poledne přimašírovalo sem do Bosko
vic dvě kumpanie francouských drago
nů, však ale koňů žádnéch nemněli (fran-
couzská jízda měla nedostatek koní a koně 
byli získáváni až během tažení z kořisti). Z 
jaké příčiny se neví. Byli všichni otrhaní, 
mundur (uniformu) mněli tmavý zelený, 
celý mosazný helmy s koňskéma ocasy na 
hlavách. Zůstali zde na kvartýrách (uby-
tování). Ostatní, co koně mněli, bylo jich 
mnoho, ti jeli okolo Boskovic do Vážan, 
do Kinic (Knínic), do Vanovic a jinude 
po kvartýrách.

Léta Páně 1806 dně 4. ledna o jede
nácti hodinách před polednem odmaší
rovali od nás z Boskovic ti slavní hosti 
zas pryč, poněvadž se pokoj stal. Každej 
člověk jim šťastnou cestu z radosti vinšo
val (přál), aby jich do smrti neviděli. Já 
sem dostal do kvartýru pana vochmistra 
(strážmistra). Ten byl dobré člověk; byl 
staré 3�� let a sloužil při vojenským stavu 
dvanácte let. Tenkrát bylo v Boskovicích 
funt hovězího masa za jedenáct krécarů, 
vepřovýho za čtrnáct krécarů, skopovýho 
za devět krécarů, telecí za třináct krécarů, 
máz (máz moravský = 1,07 l; máz český = 
1,415 l) vína za 48 krécarů, ostatní všchno 
drahý bylo, máz másla 2 zlaté.

Léta Páně 1809 dně 26. februári odm
ašírovali z Boskovic vojáci, kunpanija pana 
hejtmana Jandy a kunpanija pana hejtma

na Siniceli. Mašírovali do Čech a zas proti 
Francouzům.

Toho roku 1. marci vymašírovala z 
Boskovic kumpanija londvéru (domobra-
ny). Mašírovali k Tišnovu, v Lomičce Malé 
(Lomnička) zůstali až do �4. toho mněsí
ce. Mněli mustrung (přehlídku) v Tišnově, 
potem mašírovali do Brna. Od teho dně se 
zas začala vojna s Francouzi.

Roku 1809 dně 11. juli o 8 hodinách 
ráno hnali skrze Boskovice sto zajatých 
Francouzů, věčím dílem to bylo sakské 
(saské) vojsko; mašírovali s nima landveři. 
Toho dně hnali taky 260 regrutů. Byli zde 
přes noc. Leželi všichni v stodoly Jozefa 
Kučery; lidi jim museli vařit večeřu.

Dně 16. juli o �0 hodinách před poled
nem přijelo do Boskovic 2� Francouzů. 
Trumpetra (trubače) měli, ten byl mořenín 
(mouřenín). Byli zde přez poledne Vizi
týrovali brněnský kraj, aby nebyli v něm 
žádný císařčí vojáci. Musel se jim ustrojit 
objed. Já sem jich mněl pjet na objedě; 
platilo se to z obecní kasy.

Dně 17. juli přijelo sem večír do Bos
kovic devjet francouských šašerů (jízdních 
myslivců - patřili k lehké jízdě, byli vyzbrojeni 

šavlemi a dokonalejšími puškami). Byli zde 
až do 2�. Toho dne jeli odtud pryč. Hned 
zas toho dně přijelo do Boskovic 76 fran
couských kranatýrů (granátníků - původně 
to byli vojáci, vyzbrojení kromě pušek ruč-
ními granáty, v době napoleonských válek 
však touto zbraní už nebojovali, tvořili elitu 
pěchoty) od Husarů (husaři patřili k leh-
ké jízdě, byli vyzbrojeni šavlí a karabinou). 
Taky přivezli s sebou špitál (nemocnici, 
vojenský lazaret). Jeden z nich tady umřel, 
pochovali ho na krchov bez kněza.

Dně 23. juli přijela sem štafeta od 
císařských k francouskýmu majorovi, 
jeden oficír a trumpeter a jeden kmán 
(voják bez hodnosti) od dragounů, s té 
příčiny, aby Francouzi ze Svitávky se 
vypakovali, poněvač nepatří do Brněn
skýho kraje.

Roku 1809 dně 29. juli dali bít Fran
couzi skrze právního posla na placu 
(náměstí) Matiza (Matěje) Poláka, že jim 
vzal telecí kůžu. Dostal 26 ran na pani
mandu.

Dně 11. augusti odmašírovali z Bos
kovic o 6 hodinách ráno ti francouští kra
nátníci. Hnet toho dně o �� hodinách v 
poledne zas čert přinesl husare, 50 mužů. 
To byli velicí šelmy. Dostali se hned druhé 
den tři do prazaunu (vězení), salva veni (s 
odpuštěním) scali po statuji (soše) svatýho 
Jána. Dyž přišli do arestu, hned kamna 

byly na hromadě a okna vytlučený. Slámo 
tam pálili a tak ohněm hořící ven vyhazo
vali, museli to lidi venku hasit.

Dně 5. september přijelo zas do Bos
kovic škadrona francouskéch šašerů. dne 
6. toho měsíce odjeli z Boskovic ty šelmy 
husaři do Vyškova. Leželi v Boskovicích 3� 
neděle a štyry dny.

Dně 10. september přijelo do Bos
kovic �3� Francouzů na eksekuci strano
vá koní dávání; byli to kanonýři. Dně �2. 
toho měsíce přimašírovalo do Boskovic 
kumpanija francouské infanterie (pěchoty) 
též na eksekucí na koně. Ten den se zjely 
celý panství s konima do Boskovic; vybrali 
z nich 3�6 koní. Druhé den vzali sebou ty 
koně a jela ta exekuci pryč.

Roku 1809 dně 24. september přibylo 
do Boskovic ještě jedna škadrona francous
kých šašerů na ležení. Tenkrát bylo Bosko
vice Francouzama obdařený.

Mněsto Boskovice muselo šatovat pro 
Francouze 6 centů železa, 2 chomóty, 2 
sedla, 23� párů punčoch.

Dně 1. listopadu, menovitě na den 
Všech svatých, o 6 hodinách ráno odma
šírovaly z Boskovic škadrona šašerů fran

couských. Mašírovali odtud na Réc (Rá-
jec nad Svitavou). Toho dně o 9 hodinách 
ráno odmašírovala druhá škadrona. Ta 
mašírovala na Černó Horu. Buď jméno 
páně pochváleno! Leželi v Boskovicích 
osum neděl. Trvalo to, co leželi Francou
zi v Boskovicích, �5 neděl. První přišli �7. 
juli, poslední odjeli �7. listopadu.

Roku 1813 vpadli Francouzi do ruské 
zemně. Přišli až do Moškvje, mněsta hlav
ního. Však ale k svému velkému neštěstí 
přišla na ně tam nesnesitelná zima, tak 
že jich tolik tisíc pomrzlo, ostatní museli 
na spátek reterírovat. A zasi s těch mno
ho tisíc dílem do smrti zmrzli a dílem 

Jak napoleonské války zasáhly Boskovice

Napoleon Bonaparte vede své vojsko do bitvy u Wagramu.

Bitva u Lipska - obraz Vladimíra Moškova z roku 1815.

Granátník (příslušník infanterie) a gene-
rálmajor rakouské armády v roce 1809.

Šašer - francouzský jízdní myslivec  
- le chasseur à cheval.
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Seznam vojáků raněných v bitvě u Lipska (16. až 19. října 1813),  
kteří zemřeli v lazaretu zřízeném ve zrušeném klášteře - nyní zámku - v Boskovicích,  

jak jsou zapsáni v boskovické matrice v letech 1813 a 1814:
1813
	 27.	11.		Nicolaus	Jouchet,	franc.	infanterie
	 27.	11.		Jean	Vener,	francouzský	zajatec	
	 27.	11.		Franz	Mahsster,	zajatec,	franc.	infanterie
	 28.	11.		Martin	Lischka,	c.	k.	infanterie,	katolík,	20	let
	 29.	11.		Peter	Floriet,	zajatec,	franc.	infanterie
	 30.	11.		Simon	Kalita,	c.k.	infanterie
	 2.	12.		 Andres	Secha,	c.	k.	Fuhrweserecorps
	 2.	12.		 Louis	Wilmer	Kriegsgefangerer,	franc.	myslivec
	 2.	12.		 Paul	Maht,	c.	k.	Pihserer	L.	W.	Battalion
	 3.	12.		 Etienne	Palieu,	zajatec,	franc.	infanterie
	 4.	12.		 Franz	Hawelka,	c.	k.	infanterie,	katolík,	23	let
	 6.	12.		 Nicolo	Bartie,	zajatec,	franc.	infanterie
	 7.	12.		 Jansko	Scorsbate,	c.	k.	Reg.	Strauch,	
	 9.	12.		 Georg	Machovsky,	c.	k.	infanterie,	katolík,	22	let
	 11.	12.		Georg	Pasolta,	c.	k.	infanterie,	katolík,	20	let
	 14.	12.		Micita	Pucilow,	ruský	myslivec,	vyzn.	řecké,	22	let
	 14.	12.		Louis	Merchive,	franc.	infanterie,	katolík,	20	let
	 17.	12.		Andreas	Anht,	6.	pruská	infanterie,	protestant,	18	let
	 18.	12.		Peter	Cahalli,	zajatec,	franc.	infanterie,	katolík,	19	let
	 18.	12.		Jaque	Nicolo,	zajatec,	franc.	infanterie,	katolík,	23	let
	 30.	12.		Basil	Zurma,	c.	k.	infanterie,	18	let	
	 30.	12.		Piere	Bolieu,	franc.	myslivec,	katolík,	38	let
	 31.	12.		Cajetan	Stankovitsch,	c.	k.	infanterie,	22	let
	 31.	12.		Stephan	Kuviskin,	c.	k.	infanterie,	katolík,	18	let
	 31.	12.		Chruche	Velan,	zajatec,	katolík,	20	let
	 22.	12.		Veith	Karamanna,	c.	k.	infanterie,	vyzn.	řecké,	22	let

1814
	 1.	1.		 Winzenz	Kubin,	c.	k.	infanterie,	katolík,	20	let
	 1.	1.		 Basil	Romankie,	c.	k.	infanterie,	vyzn.	řecké,	21	let
	 4.	1.		 Antoin	Juaque,	zajatec,	franc.	infanterie,	katolík,	21	let
	 4.	1.		 Wasil	Wasilenkow,	c.	k.	infanterie,	vyzn.	řecké,	19	let
	 4.	1.		 Adalbert	Urban,	c.	k.	Fuhrwesenscorps,	katolík,	35	let
	 7.	1.		 Louis	Chaupal,	zajatec,	franc.	infanterie,	katolík,	22	let
	 8.	1.		 Francois	Dumolin,	zajatec,	franc.	infanterie,	katolík,	31	let
	 9.	1.		 Franz	Struczik,	c.	k.	infanterie,	vyzn.	řecké,	24	let
	 11.	1.		 Casimir	Skopczik,	c.	k.	infanterie,	vyzn.	řecké,	24	let
	 12.	1.		 Fridrich	Ponqui,	zajatec,	garda,	katolík,	21	let
	 12.	1.		 Symon	Riehs,	c.	k.	infanterie,	katolík,	25	let

	 16.	1.		 Valentin	Klista,	c.	k.	infanterie,	katolík,	23	let
	 18.	1.		 Simon	Kresko,	c.	k.	infanterie,	katolík,	24	let
	 18.	1.		 Johann	Czerny,	pruská	infanterie,	katolík,	22	let
	 19.	1.		 Louis	Peuverl,	zajatec,	franc.	infanterie,	katolík,	20	let
	 21.	1.		 Karl	Kozstezky,	zdravotník z Bukové,	katolík,	57	let
	 21.	1.		 Joseph	Schober,	c.	k.	infanterie,	katolík,	18	let
	 19.	1.		 Julien	Paoc,	franc.	infanterie,	katolík,	20	let
	 20.	1.		 Girole	Talistro,	francouzský	13.	regiment,	katolík,	26	let
	 22.	1.		 Andreas	Molik,	c.	k.	infanterie,	katolík,	21	let
	 24.	1.		 Ignatz	Jaich,	c.	k.	infanterie,	katolík,	32	let
	 27.	1.		 Andres	Hrabina,	c.	k.,	katolík,	19	let
	 27.	1.		 Joseph	Mahila,	c.	k.	infanterie,	katolík,	37	let
	 29.	1.		 Valentin	Gruschka,	c.k.	infanterie,	katolík,	40	let
	 27.	1.		 Ivan	Romano,	c.	k.	infanterie,	vyzn.	řecké,	20	let
	 30.	1.		 Martin	David,	c.	k.	zemská	obrana,	katolík,	20	let
	 5.	2.		 Johann	Stöhr,	c.	k.	zemská	obrana,	katolík,	20	let
	 6.	2.		 Piere	Rahsmane,	franc.	zajatec,	katolík,	23	let
	 7.	2.		 Henry	Anton,	franc.	zajatec,	katolík,	19	let
	 8.	2.		 Andres	Thesen,	zajatec,	franc.	infanterie,	katolík,	20	let
	 9.	2.		 Jacob	Zajsla,	c.	k.	infanterie,	katolík,	35	let
	 10.	2.		 Michel	Rabezky,	c.k.,	katolík,	věk	neuveden
	 10.	2.		 Joseph	Lahs,	c.	k.	infanterie,	katolík,	22	let
	 14.	2.		 Joseph	Winzelus,	c.	k.	infanterie,	katolík,	31	let
	 15.	2.		 Michael	Dieczischin,	c.	k.	infanterie,	vyzn.	řecké,	22	let
	 15.	2.		 Mitriot	Pachlow,	ruský	reg.	Siwskowa,	v.	řecké,	33	let
	 18.	2.		 Charles	Aubry,	zajatec,	franc.	infanterie,	katolík,	20	let
	 18.	2.		 Francois	Belar,	francouzský	zajatec,	katolík,	20	let
	 19.	2.		 Francois	Gatrewau,	francouzský	zajatec,	katolík,	20	let
	 19.	2.		 Claude	Franquet,	francouzský	zajatec,	katolík,	20	let
	 20.	2.		 Anton	Lehsal,	c.	k.	infanterie,	katolík,	20	let
	 21.	2.		 Joseph	Richter,	c.	k.	infanterie,	katolík,	25	let
	 24.	2.		 Jean	Ruco,	zajatec,	franc.	infanterie,	katolík,	20	let
	 25.	2.		 Jeán	Romand,	francouzský	zajatec,	katolík,	20	let
	 25.	2.		 Karel	Schweda,	ošetřovatel z obce Ostrov,	katolík,	50	let
	 27.	2.		 Franz	Adametz,	c.	k.	infanterie,	katolík,	24	let
	 2.	3.		 Johann	Kuba,	c.	k.	infanterie,	katolík,	21	let
	 3.	3.		 Martin	Hniora,	c.	k.	infanterie,	katolík,	21	let
	 23.	3.		 Jacob	Slepanek,	ošetřovatel z Bukové,	katolík,	37	let
	 21.	3.		 Augustin	Gaigon,	zajatec,	franc.	infanterie,	katolík,	28	let

Poznamenání, co sem dával na profiant roku 1805:
Dně 3�� october odvedl sem ovsa � mněřicu � achtl  
 (achtel = osmina měřice; 1 achtel = 7,6856 l).
Item podruhý sem platil 9 ��2 mirke ovsa � zlatý 25 krejcarů 2 denáry  
 (denár = 1/6 krejcaru).
Item potřetí za �6 achtelů 3� ��2 mírke ovsa 4 letá 8 krejcarů.
Odvedl sem jeden bochník chleba, vážil 3� ��2 funto.
Item sem odvedl dvje otýpky slámy.
Dně 23� december dal sem pro nemocný do Brna hrachu 2 ��4 mírke.
Item zemských jablek 2 ��4 mírke.
Dně 23�. december dal sem pro Francouze do Brna 4 funte �9 lotů bílý móky.
item žitné mouky ..... 4 funte �9 lotů,
pšenice v zrně ..... 4 funte �9 lotů,
žita v zrně ..... 4 funte �9 lotů,
hrachu v zrně ..... 4 funte �9 lotů.
Za 82 ��2 centu sena sem platil Karlu Šlejškovi 3� zlaté �8 krejcarů 3� denáry, od 
rapartici sem si srazil 48 krejcarů 3� denáry, doplatil sem 2 zlaté 3�0 krejcarů.
Roku �8�2 platil sem na koňa pro jednonýho 4 zlaté 3�0 krejcarů vídeňské měny.
Roku �8�3� dal sem na profant žita z 9ti rénskéch kontribuce.
Z rénskýho � ��4 zlatýho dělalo ..... �� ��4 zlatých.
Ovsa rýnskýho � ��4 zlatých dělalo ..... �3� ��4 zlatých.
Přijímali ten profant Johann Hrádkovský a Pavel Kleveta.

mnohém nose a huši (uši) umrzlo a koně 
všechne a kuse (děla) tam pozbyli. Tako 
jako řka celá armáda francouská přišla v 
nich. Co jich ještě bylo, ty Rusi hnali až 
do Saks (Saska). V aprílu juž byli rusi v 
Drážďanech a Laipciku (Lipsku).

Roku 1813 dně 22. augusti začala se 
vojna zasi s Francózem. Náš císař Franti
šek, Alexandr, ruský císař a prajský král 
(Bedřich Vilém III.) byli proti němu. Přišlo, 
že mají mnět Boskovice �4 volů, 8 škopů 
(skopců), 3� centy másla, 40 centů sena a 
to do Olomouce lifrovat.

A roku 1813 dně 8. listopadu přivezli 
sem z Brna do kláštera vojanský špitál, �50 
mužů. Byli věčím dílem Rusi, něco málo 
Francouzů a císařských. Dyž který umřel, 
pochovali ho za zahradu na kopci, taky je 
pochovali nad židovským hřbitovem.

Roku 1814 v mněsícu apríli odstěhoval 
se z Boskovic ten vojenský špitál.

V roku 1815 začala se zasi vojna s Fran
couzem, poněvač Bonapart zasi zbouřil lid 
francouský, dyž se dostal ze zajetí z ostro
va Elby. Mašírovali Rusi na Jevíčko, museli 
sme dát z Boskovic 8 fůr na fiřpon.

Rukopis kronikáře Dominika Kučery - Poznamenání, co sem dával na profiant roku 
1805. Státní okresní archiv Blansko, fond Archiv města Boskovice, inv. č. 109 Kronika 
Dominika Kučery, fol. 121.
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V přísálí kina Panorama před zahájením oslav.

Zprávy 
z Klubu přátel

Celý rok 20�5 se nesl v duchu oslav 
dvacátého výročí založení Klubu přá-
tel Boskovic. 

Slavnostní členská schůze  
ke 20. výročí klubu

Příprava slavnostní schůze započa-
la již v průběhu 2. čtvrtletí roku, termín 
konání byl stanoven na �4. října 20�5 
do sálu kina. 

Slavnostní schůze se zúčastnilo 75 
členů a 9 hostů, mezi nimi starostka a 
místostarostové města, z významných 
hostů Bedřich Čelikovský a manžel-
ka zesnulého Antonína Paděry (oba se 
významně podíleli na realizaci pamět-
ních desek), MUDr. Miroslava Paděrová. 
Přítomné přivítala předsedkyně klubu, 
po které pozdravila přítomné starostka 
města Hana Nedomová. K projevům se 
připojila také místostarostka města Jaro-
míra Vítková, která poděkovala klubu za 
jeho dosavadní práci ve městě. Také ředi-
telka muzea Muzea Boskovicka Dagmar 
Hamalová poděkovala klubu za dobrou 
spolupráci. Slavnostní hodnotící projev 
pak přednesla Jaroslava Kovaříková. Po 
projevu Jaroslavy Kovaříkové byly pří-
tomným hostům předány pamětní lis-
ty a připravené upomínkové předměty. 
Po nich byli oceněni pamětními listy 
a plaketami zakládající členové klubu 
Jaroslav Bránský, Eva Šmétková, Jarmi-
la Winklerová, Ilja Melkus, Jiří Bušina, 
Miroslav Pupík, Libuše Válková a Bohu-
mil Válka.

Schůze měla slavnostní průběh a 
také účast byla hojná. Bohužel se pro 
nemoc nemohl zúčastnit první předse-
da klubu, Jaroslav Bránský. 

Součástí oslav byla i výstava o čin-
nosti KPB za uplynulých 20 let, která 
byla instalována v přísálí kina Panorama 
a vydání zvláštního čísla VLB v nákladu 
5.000 výtisků, které bylo rozneseno do, které bylo rozneseno do 
všech domácností v Boskovicích a rov-
něž zasláno všem, kteří VLB odebírali 
v minulosti. Na distribuci do schránek 
bylo získáno celkem 20 členů, mezi které 
byly rozděleny jednotlivé ulice města,.

Finančně nám velmi pomohl příspě-
vek z Grantového programu města Bos-
kovice. Bez něj bychom nebyli schopni 
tuto akci zvládnout. 

Provoz mikve
Stav mikve je po celý rok pravidelně 

kontrolován členkou výboru Oldřiškou 

Klub přátel Boskovmc

Výroční zpráva
za rok 2007

Boskovice, leden 2006

Sokolovou a také průvodcem v synago-
ze Rostislavem Janíkem. I v tomto roce 
jsme při akcích, jako festival pořádaný 
pražským Unijazzem nebo Husí slav-
nosti zajišťovali v mikve službu pro náv-
štěvníky. 

Tabule na Naučných 
stezkách zdraví

Během roku byl stav informačních 
tabulí sledován a zjištěné závady byly 
odstraňovány. 

Bylo též dokončeno jednání o pře-
dání tabulí na naučných stezkách měs-
tu Boskovice. Byla podepsána darovací 
smlouva a tabule fyzicky předány. Sou-
časně byly předány i zpracované podkla-
dy, které jsou umístěny na tabulích. 

Vzpomínka na oběti náletu 
5. května 1945

Akce se uskutečnila za pěkné účastiúčasti 
občanů den před uvedeným termínem.den před uvedeným termínem. 
Za město se jí zúčastnila starostka měs-
ta a oba místostarostové. Přítomné při-
vítala předsedkyně klubu Jarmila Win-
klerová a krátký proslov pronesla sta-
rostka města, Hana Nedomová. Hlavní 
projev pak Jaroslava Kovaříková. Dále 
promluvil místostarosta obce Suchý Vla-
dimír Ševčík, který vzpomněl na obča-
ny obce Suchý, popravené v době války. 
Na závěr položila k pamětní desce kyti-
ci květin Oldřiška Sokolová. Všem pří-
tomným poděkovala předsedkyně klu-předsedkyně klu-
bu za účast.za účast.

Akce uskutečněné  
mimo plán

Spolupráce na vydání knihy 
historických fotografií

Na výbor klubu se obrátil Vladimír 
Filip z Brna, který připravoval vydání 
knihy „Boskovice v historických fotogra-
fiích a pohlednicích“. Šlo mu o případné 
získání dalších historických fotografií a u 
těch, které již měl autor v návrhu knihy 
zařazeny, upřesnit o jaké objekty se jed-
ná. Spolupráce byla završena veřejnou 
prezentaci s křestem této knihy, která 
se uskutečnila 3. prosince v prostorách 
Muzea Boskovicka za nebývalého zájmu 
veřejnosti, k němuž přispělo i to, že kniha 
byla přítomným prodávána se slevou. 

Kniha je veřejností hodnocena vel-
mi kladně. Na místě si ji zakoupilo asi 
�00 občanů. 

Spolupráce se školami
Na žádost Základní školy na nám. 

9. května (zelená), uskutečnila Jaroslava 
Kovaříková čtyři besedy se žáky k výro-
čí konce 2. světové války a osvobození 
Československé republiky. Besedy se 
uskutečnily v rámci občanské výchovy, 
konkrétní boskovické historické události 
žáky velmi zaujaly a škola poslala klubu 
děkovný dopis. 

Mimo to provedla J. Kovaříková se 
žáky jedné třídy této školy prohlídku 
náměstí a seznámila je s historií jednot-
livých domů. 

Členská základna
Klub měl na konci roku 20�5 �28 čle-

nů, z toho 4� má bydliště mimo Boskovi-
ce. I v loňském roce bylo našim členům 
při příležitosti jejich významného život-
ního jubilea zasíláno blahopřání.

Oslavy 20. výročí založení Klubu přátel Boskovic

Výstava připomenula všechny akce Klubu přátel od jeho založení.

Zahájení se zúčastnilo i celé vedení města Boskovic.

Zakládající členové Klubu přátel Boskovic převzali pamětní listy a plakety.


