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1. Úvod 
Klub přátel Boskovic pokračoval i v roce 2007 ve své činnosti podle předem schváleného plánu práce. Můžeme i 

při hodnocení uplynulého roku konstatovat, že jsme se s plánovanými úkoly vyrovnali dobře a že jsme získávali 
prestiž mezi občany města a také podporu od představitelů města. Klub si vydobyl uznávané postavení ve městě při 
rozvíjení kulturního a společenského života obyvatel města. 

I v roce 2007 jsme na členské schůzi schválili plán práce náročný především na zajišťování potřebných financí na 
realizaci jednotlivých úkolů plánu. Na tomto poli bychom potřebovali větší pochopení od místních podnikatelů. 

 

2. Plán činnosti na rok 2007 
Pro rok 2007 byl členskou schůzí konanou 20. února 2007 schválen Plán práce KPB na rok 2007, který obsahoval 

následující akce: 
1. Odhalit pamětní desku na památku odsunu židovských spoluobčanů do koncentračních táborů 14. a 15. března 

1942 
2. Provést veškeré přípravy pro instalaci pamětní desky ke 110. výročí narození Pavla Bačovského (včetně 

financování) 
3. Sledovat možnost uskutečnit výstavu obrazů B. Čelikovského 
4. Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5 
5. Dále jednat s majiteli domů o možnosti dokumentace dalších mikve v židovské čtvrti 
6. Pokračovat ve spolupráci s Gymnáziem Boskovice na dokumentaci totálně nasazených ve 2. světové válce 
7. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka 
8. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na naučných stezkách a opravovat zjištěné závady 
9. Uskutečnit během roku alespoň dvoje Hovory s ... na aktuální témata zajímající občany (integrovaná doprava, a 

pod.) 
10. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy Hustopečska 
11. Uskutečnit alespoň jeden poznávací zájezd pro členy KPB 
12. Uskutečnit ve spolupráci s Klubem seniorů při KZMB slavnostní vyhlášení památného svatebního dubu u hradu 
13. Při příležitosti výstavy o Boskovicích v Praze uspořádat setkání členů KPB a Boskováků žijících v Praze. 

3. Zhodnocení jednotlivých akcí 

3.1. Odhalit pamětní desku na památku odsunu židovských spolu-
občanů do koncentračních táborů 14. a 15. března 1942 

Návrh pamětní desky provedl Bedřich Čelikovský a odlila blanenská firma DSB EURO s.r.o., Blansko. 
Slavnostní odhalení pamětní desky se kromě velkého počtu občanů města zúčastnila také delegace Židovské obce 

Brno a starosta města. Nechyběli ani zástupci tisku i rozhlasu. Zřízení pamětní desky velmi ocenil ve svém příspěvku 
jak zástupce židovské obce Pavel Fried tak i starosta města ing. Jaroslav Dohnálek. Hlavní projevy přednesly 
předsedkyně klubu Eva Šmétková a Jaroslava Kovaříková. 

Na realizaci této akce se finačně podílel dotací z grantového programu Jihomoravský kraj. 
Možno konstatovat, že tato akce byla velmi úspěšná a všemi kladně hodnocena. 
 



3.2. Příprava realizace pamětní desky Pavlu Bačovskému 
I když 110. výročí narození Pavla Bačovského bude 2. dubna 2008, přesto jsme veškeré přípravy zahájili již v 

průběhu roku 2007. Sochař Bedřich Čelikovský provedl návrh na umístění pamětní desky, byla uzavřena dohoda o 
její umístění na rodném domě s manželi Dejmkovými a v neposlední řadě podána žádost o poskytnutí dotace z 
grantového programu města na pořízení desky. Dále se uskutečnilo jednání se zastupujícím ředitelem Muzea 
Boskovicka o vzájemné spolupráci při odhalování desky a při realizaci výstavy obrazů. 

Postup přípravných prací je pravidelně kontrolován na výborových schůzích. Veškeré přípravy probíhají bez 
problémů. 

 

3.3. Sledovat možnost uskutečnit výstavu obrazů Bedřicha 
Čelikovského 

Během roku bylo několikrát jednáno s Bedřichem Čelikovským o realizaci jeho výstavy. Sám autor se na ni 
připravuje, jezdí do Boskovic, fotografuje místa, která chce ještě domalovat. Bohužel čas letos věnoval především 
návrhům a realizaci prací na pamětních deskách pro náš klub. 

 

3.4. Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5 
Provoz mikve byl v průběhu roku sledován a zjištěné závady byly odstraňovány. Zasloužil se o to zejména prof. 

Šmétka a předsedkyně klubu E. Šmétková. V průběhu roku byla také odstraněna závada na mříži (ulomený pant). 
Stálým dluhem, který však nemá vliv na provoz mikve je výměna přepadové trubky na odvod vody. Spolu s tím 

bude nutné před zahájením turistické sezóny provést vyčištění od sedimentu. 
O návštěvu mikve je trvalý zájem zejména od návštěvníků Boskovic. 

3.5. Dále jednat s majiteli domů o možnosti dokumentace dalších 
mikve v židovské čtvrti 

Bylo několikrát jednáno s majitelem domu na ulici Ant. Trapla. Tento však kategoricky odmítá někoho do domu 
pustit s odůvodněním, že nemůže zaručit jejich bezpečnost. Nepohnula s ním ani skutečnost, že se o mikve mluvilo v 
rozhlase a televizi. 

I přes tuto skutečnost pokládáme za nutné i nadále možnost dokumentace této, případně dalších zjištěných mikve 
usilovat i v dalším období. 

 

3.6. Pokračovat ve spolupráci s Gymnáziem Boskovice na 
dokumentaci totálně nasazených ve 2. světové válce 

Klub se podílel zejména na pomoci při zjišťování spoluobčanů, kteří byli za války totálně nasazeni na práce pro 
říši. Kontakt se školou a profesorkou, která tyto práce vedla zajišťovala předsedkyně Eva Šmétková. Členové klubu 
se také zúčastnili besedy s těmito občany a prezentace natočeného dokumentu. DVD s dokumentem jsme poté 
obdrželi darem za spolupráci na projektu. 

 

3.7. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka 
I v roce 2007 byla vydána 4 čísla VLB. Obsah byl zaměřen na aktuální témata toho kterého období. Zejména 

odsun židovských spoluobčanů, vyhlášení památného dubu, výročí bitvy u Zborova, úmrtí TGM a podobně. 
VLB jsou zasílány 32 zájemcům z řad členů KPB, kteří uhradili poštovné. Mimo toho i na povinná místa jako 

Moravské zemské knihovně a pod. 
I nadále zůstává problémem zajišťování dostatečného množství příspěvků. Bohužel řada přispěvatelů zemřela a 

noví se jen těžce zajišťují. Přesto další vydávání bude pokračovat již 21. ročníkem. Dík patří sponzorovi panu Janků 
a také městu Boskovice, které nám po dva roky poskytlo podporu z grantového systému města. Kladem je také to, že 
se na vydávání spolupodílí vlastivědný kroužek KZMB. 

 



3.8. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na naučných 
stezkách zdraví a opravovat zjištěné závady 

Kontrolou stavu informačních tabulí se výbor klubu musel pravidelně zabývat, protože stále přetrvává zájem 
vandalů nám je ničit. Kontrolu prováděl především prof. Šmétka s manželkou a nárazově někteří další členové 
výboru. Začátkem turistické sezóny byla nově osazena informační tabule na Vyhlídce. A také vyměněny některé 
zalaminované texty. V průběhu letní sezóny byly všechny informační tabule opatřeny novým nátěrem, který nám 
provedli členové Pionýrské skupiny vedené Vladimírem Farským. Bylo nám to umožněno zejména tím, že jsme 
získali grant od Nadace Veronica Brno. Velmi si této pomoci vážíme. 

Je smutné, že nám vandalové ničí i vybavení naučných stezek - lavičky, které jsou lámány a vytrhávány i s 
betonovými patkami. 

V péči o zařízení naučných stezek budeme i nadále pokračovat. 

3.9. Uskutečnit během roku alespoň dvoje Hovory s...  
na aktuální témata která zajímají občany 

V roce 2007 uskutečnil klub pouze jedny Hovory s ... a to na téma Doprava v Boskovicích dne 9. října 2007. 
Hovorů se zúčastnili zástupci města Boskovice v čele s panem starostou a ředitel městské policie. 
Hovory se setkaly se zájmem spoluobčanů. Zástupcům města bylo předloženo několik námětů a připomínek ke 

stávajícímu řešení dopravy. Diskuse byla velmi obsáhlá. Bylo přislíbeno přednesené náměty řešit a promítnout je do 
zpracovávaného projektu řešení dopravy ve městě. 

Další Hovory, které jsme měli v plánu jsme odložili, protože město připravilo vlastní diskusi s občany na 3. 
prosince na podobné téma. Této diskuse jsme se zúčastnili a vznesli také některé připomínky. 

 

3.10. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem 
historie a vlastivědy Hustopečska 

a) Spolupráce s Klubem přátel Pardubicka probíhá pouze ve formě výměny vydávaných tiskovin. Zatím se 
nepodařilo najít jinou vhodnou formu dalších aktivit, kterými bychom obohatili tuto navázanou spolupráci. Bude 
nutné hledat nové možnosti spolupráce. 

b) Spolupráce s Klubem historie a vlastivědy Hustopečska je zaměřena také na výměnu vydávaných tiskovin. 
Mimo to členka výboru klubu Oldřiška Sokolová uskutečnila v Hustopečích na vyžádání besedu o židech a 
židovském městě.  

 

3.11. Uskutečnit alespoň jeden poznávací zájezd pro členy KPB 
Zájezd se uskutečnil 3. října 2007 do Moravské Třebové. Zde se uskutečnila prohlídka města a jeho památek s 

průvodcem. 
Zájezd byl organizován tak, že do Moravské Třebové se jelo vlakem. Po památkách nás provázel pan Kužílek, 

který velmi poutavě vyprávěl o jednotlivých historických objektech. Zavedl nás i tam, kam se běžný návštěvník 
města nedostane. Přijal nás dokonce i starosta města a ukázal svoji pracovnu. 

Zájezdu se zúčastnilo celkem 26 členů i příznivců, kteří byli velice spokojeni a navrhovali uskutečnit podobné 
zájezdy i v dalších letech. 

 

3.12. Uskutečnit ve spolupráci s Klubem seniorů při KZMB slavnostní 
vyhlášení památného svatebního dubu u hradu 

Slavnostní vyhlášení památného dubu se uskutečnilo ve čtvrtek 10. května 2007 v odpoledních hodinách. Za 
krásného počasí se ho zúčastnilo asi 130 občanů. Slavnost obohatil svým vystoupením Pěvecký sbor Janáček, který 
zazpíval čtyři písně. Informaci o historii dubu přednesla předsedkyně klubu Eva Šmétková. Poté starosta města ing. 
Dohnálek po krátkém projevu prohlásil dub stromem památným. Následoval přednes básně, kterou připravila pro 
tuto událost paní Jarmila Nezvedová a přednesla Andrea Buchtová, žákyně základní školy. Současně byl vysazen 
mladý stromek, který by měl tento slavnostní den připomínat. 



Historie památného stromu byla také umístěna na informační tabuli naučné stezky zdraví u hradu. 
Akce měla velký ohlas u přítomných a byla dobrou vizitkou práce obou pořádajících organizací. 
 

3.13. Při příležitosti výstavy o Boskovicích v Praze uspořádat setkání 
členů KPB a Boskováků žijících v Praze 

Původně jsme ve výboru plánovali setkání členů v Praze na měsíc březen. Když bylo dáno ve známost, že bude v 
dubnu v Praze zahájena výstava o Boskovicích, organizovaná Muzeem Boskovicka a Národním muzeem v Praze, 
rozhodli jsme se uskutečnit setkání při vernisáži, která se konala v Lobkovickém paláci Pražského hradu 5. dubna 
2007. 

Na tuto vernisáž jsme vlastními pozvánkami pozvali přes 40 členů a rodáků. Protože nebylo možné v blízkosti 
konání výstavy zajistit vhodnou místnost na setkání, toto se uskutečnilo neformálně v prostorách výstavy před 
vernisáží a po ní. Zúčastnilo se 21 členů z Prahy. Vlastní výstava byla velice reprezentativní a všichni ji kladně 
hodnotili. 

 

4. Akce mimo plán 
Mimo schválený plán práce organizoval klub další aktivity, které vyplynuly z potřeby v průběhu roku. Bylo to 

zejména: 
 

4.1. Vydavatelská činnost 
Vydali jsme informační list o rituální lázni - mikve v anglickém jazyce, abychom pokryli zájem zejména 

zahraničních turistů. 
Mimo to s ohledem na téměř vyprodané zásoby skládačky Židovské město v Boskovicích jsme provedli 

aktualizaci textu. Skládačka byla také doplněna o stručný popis mikve. V 1. čtvrtletí bude připravena do tisku. 
Pozornost byla také věnována zásobení prodejen knihkupectví publikacemi, které jsme jako klub vydali. Díky 

propagaci se daří postupně knihy rozprodávat. 
 

4.2. 100. výročí vysázení aleje Sv. Čecha 
V roce 2008 uplyne 100 let od doby, kdy Okrašlovací spolek v Boskovicích vysadil 100 lip kolem cesty od 

starého hřbitova a kostelíčka Všech Svatých k Doubravám. Na počátku této aleje byl postavem pískovcový pylon s 
litinovou deskou a nápisem, že alej byla nazvána Alejí Svatopluka Čecha a že lípy vysázel Okrašlovací spolek. Tento 
památník však byl při stavbě nové pošty a skladu CO zničen. Pátrali jsme po dokumentaci se snahou tuto desku 
obnovit. K vlastní realizaci zatím pro ostatní úkoly nedošlo, přípravy však trvale pokračují k realizaci v roce 2008. 

4.3. Oprava laviček 
Výbor se také snažil zajistit opravu laviček, které jsme instalovali na naučných stezkách zdraví. I když lavičky 

byly ukotveny do betonových základů, vandalové nám je vytrhali i s betonem a některé polámali a připravili k 
odcizení.. V roce 2007 se podařilo zajistit prostředky na nové latě, které jsou připraveny. Nepodařilo se zajistit 
zhotovení nových, pevnějších patek pro uchycení a znemožnění zcizení. Bude provedeno před zahájením turistické 
sezóny 2008. 

 

4.4. Vzpomínková oslava bitvy u Zborova 
Klub se spolupodílel s místní organizací bojovníků za svobodu na slavnostním setkání na památku bitvy u 

Zborova. Tomuto výročí byla věnována značná část jednoho čísla VLB. Účast na oslavě byla velmi dobrá, v 
následné besedě jsme vznesli požadavek, aby na domě DLPP byla umístěna deska vysvětlující původ a účel 
vybudování ústavu. Představitelé města tuto akci podpořili. 

 



4.5. Úprava stanov Klubu 
Podle nové legislativy je nutné upravit stanovy KPB. Příprava již proběhla a návrh nového znění byl odsouhlasen 

podzimní členskou schůzí. Administrativně bude realizováno na jaře 2008. 
Současně byl členské schůzi předložen návrh na změnu výše členského příspěvku ze stávajících 30,- Kč na 50,- 

Kč za rok. 
Oba tyto návrhy byly členskou schůzí schváleny. 
 

5. Práce výboru Klubu 
Výbor KPB má 8 členů a scházel se pravidelně každých 14 dní. Celkem jsme se sešli na pravidelných schůzích 

21krát. Kromě schůzí výboru se konaly 2 členské schůze, první v únoru, druhá v říjnu a byla spojena s akcí Hovory s 
… .Účast členů KPB na členských schůzích i akcích klubu byla velmi dobrá. Uskutečnilo se také jedno setkání členů 
výboru s našimi členy i příznivci v dubnu v Praze. Výbor řídila předsedkyně Mgr. Eva Šmétková. Funkci 
místopředsedkyně vykonávala Jarmila Winklerová, jednatelem byl Jiří Bušina. O hospodaření se starala Jaroslava 
Kovaříková. Dalšími členy výboru byli Mgr. Ilja Melkus, Ing. Zdeněk Vašek, Eliška Pokorná a Oldřiška Sokolová. 

Účast na výborových schůzích byla velmi dobrá. Zapojení členů výboru bylo dáno tím, jaké úkoly se plnily. 
Jednotliví členové si úkoly rozebírali na schůzích. 

Klub má tříčlennou revizní komisi vedenou Josefem Šafářem. Ta se schází podle potřeby k provedení revize 
hospodaření. Dalšími členy jsou Marie Janků a Bohuslav Válka. V roce 2007 se vždy jeden člen revizní komise 
účastnil výborových schůzí. Inventarizaci za rok 2006 výboru i členské schůzi přednesli Josef Šafář a Jiří Bušina, 
kteří ji realizovali. 

V komisích MÚ pracovali v roce 2007 Oldřiška Sokolová, Jarmila Winklerová, Eliška Pokorná a Ing. Zdeněk 
Vašek. 

Závěrem je možné konstatovat, že výbor i revizní komise své úkoly plnily dobře. Plán práce na rok 2007 byl 
dodržen a odpovědně plněn. 

V roce 2007 se nám podařilo získat finanční pomoc prostřednictvím 4 grantů. Dva granty od MÚ Boskovice a po 
jednom od Nadace Veronika a JmK. 

Z úkolů pro rok 2007 se nám nepodařilo přesvědčit p. Bártu, aby nám umožnil přístup do jeho domu, kde by 
mohla být další Mikve. Nepodařilo se také zorganizovat výstavu Bedřicha Čelikovského, protože ten se věnoval 
především realizaci pamětní desky Pavla Bačovského. 

Veškerá činnost klubu je prezentována na webových stránkách www.boskovice.cz v oddíle kluby. Připravuje je 
členka klubu Pavla Pitnerová. 

Mimo to je práce klubu prezentována 4x ročně na stránkách VLB. 
 

6. Závěr 
Závěrem výroční zprávy lze konstatovat, že Klub přátel Boskovic plnil úkoly, které si pro rok 2007 stanovil a 

které mu ukládají schválené stanovy klubu. 
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