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Všem čtenářům Vlastivědných listů Boskovicka,  
členům a příznivcům Klubu přátel Boskovic přejeme pěkné prožití svátků 

Vánočních a mnoho radosti, štěstí a zdraví v roce 2015.
Redakce a výbor Klubu přátel Boskovic

240. výročí vyhlášení reformy školství
Jaroslava Kovaříková

Vyřezávaný betlém Jaroslava Vaňka z kostela kapucínů v Brně.

Zprávy 
z Klubu přátel

Posezení s bábovkou
Jako každý rok na podzim, připra-

vil i letos na středu 29. října 20�4 výbor 
KPB setkání svých členů. Videosál kina 
Panorama se zaplnil už před �5. hodi-
nou těmi, kteří se na setkání se svými 
přáteli těšili.

V úvodním slově předsedkyně KPB  
Jarmila Winklerová přítomné seznámi-
la s většími akcemi, které  se v roce 20�4 
realizovaly. Informace se týkaly proble-
matiky grantů MÚ, který nám poskytu-
je stále velmi zredukované finanční pro-
středky na vydávání Vlastivědných listů 
Boskovicka. Přesto se podařilo všechny 
VLB za dobu jejich vydávání zkompleto-
vat a nechat je vyvázat. Další informace 
se týkaly upravených webových stránek 
o které se starají Tomáš Pitner a Eva Šmé-
tková.  Také došlo ke změně dne, kdy se 
vždy konaly klubové akce a tak se letos 
scházíme ne v úterý ale ve středu. Jenže 
to zase koliduje s jinými akcemi. Prostě, 
vybrat vhodný termín a čas je problém. 
Předsedkyně také připomněla 2 koncerty 
kapely Mozeka Kohótek nebo  květnový 
zájezd na Ústřední hřbitov v Brně, který 
byl velmi zajímavý. V létě jsme se podíleli 
na akcích, které se týkaly Věry Skoupilo-
vé Hrůzové ze Skalice nad Svitavou, její-
ho životního příběhu, odhalení pamětní 
desky i 70. výročí narození její nejmladší 
dcery Petry Skoupilové. Letos se koneč-
ně podařilo také převedení informačních 
tabulí na Naučných stezkách zdraví na 
MÚ, který se jich ujme od ledna 20�5. 
V příštím roce možná budeme muset 
řešit problém mikve, protože se v sou-
časné době dům prodává. Budeme se 
snažit, aby mikve i nadále byla otevřená 
pro veřejnost.  V příštím roce bude KPB 
také oslavovat 20. výročí své existence. 
Musíme k tomuto výročí připravit odpo-
vídající akce.

Diskuse nebyla příliš dlouhá. Pan Jiří 
Bušina informoval přítomné, že deník 
legionáře J. Dudka můžeme zájemcům 

Za vlády Marie Terezie (*�3. 5. �7�7 
+ 29. ��. �780) došlo k významným refor-
mách v soudnictví, finančnictví, školství, 
k celním úpravám, k zakládání manufak-
tur a k rozvoji průmyslové výroby. Budo-
valy se nové cesty. Zlepšovalo se poštovní 
spojení, byla zavedena jednotná sousta-
va měr a vah. 

Marie Terezie vytvořila z habsburské 
monarchie moderní centralizovaný stát. 
Proto se jí říkalo Velká matka Rakouska 
(Magna Mater Austria) a tento titul si 
jistě zasloužila. 

Reforma školství byla započata před 
240 lety císařovnou a českou královnou 
Marií Terezií vydáním Všeobecného 
školního řádu dne 6. prosince �774. Jím 
se podstatně měnilo školství v celé teh-
dejší rakouské monarchii, tedy i u nás, 
v Čechách. Chtěla, aby bylo veškerému 
obyvatelstvu poskytnuto obecné vzdě-
lání, které by přispělo dalšímu hospo-
dářskému rozvoji státu. Byla nařízena 
povinná šestiletá školní docházka všem 
žákům, a to �0 měsíců v roce. Prázdniny 
byly v září a říjnu, na červenec a srpen 
byly prázdniny přesunuty až za vlády 
Josefa II. .

Na základě tereziánské reformy 
měly být ve městech a všech vsích s farou 
zřizovány jedno nebo dvoutřídní školy 
triviální – podle tří základních výuko-
vých předmětů, tj. čtení, psaní a počty, 
doplněné ještě náboženstvím a na ven-
kově základy hospodaření; ve městech 
pak dovednostmi potřebnými pro prů-
mysl a řemesla. 

Významným bodem Všeobecného 
školního řádu bylo i to, že zřizované ško-
ly měly poskytovat vzdělání nejen chlap-
cům, ale i dívkám. Úřady tuto povinnou 
školní docházku v r. �774 ještě striktně 
nepožadovaly, protože někde nebyla 
místnost vhodná k vyučování a z něk-
terých obcí bylo do školy daleko. Přesto 
můžeme 6. prosinec �774 označit jako 
den, kdy byla v našich zemích vyhlášena 
povinná školní docházka. 

Kdy byla založena první škola v Bos-
kovicích nedá se přesně zjistit. Pravděpo-
dobně se tak stalo již ve �3. století neboť 
v této době již byly Boskovice obchodním 
i kulturním střediskem obyvatel široké-
ho okolí. První písemná zpráva o škole 
v Boskovicích pochází z r. �566, kdy je 
zmínka, že vyhořela školní budova a staré 

školisko bylo prodáno. 
Nejstarší zmínky o školách na Bos-

kovicku uvádí též Jan Knies ve Vlasti-
vědě moravské z roku �904. Vybíráme: 
Ve Svitávce stará škola byla odedávna 
v malém domku pod kostelem a pře-
stavěna r. �788, roku �807 obec zvýšila 
školu o poschodí, ale dvojtřídní se stala 
až v roce �850. Teprve r. �897 vystavěna 
nová škola. O škole v Knínicích se činí 
po prvé zmínka r. �684. Nejstarší budo-
va stála jako č. 30 pod kostelem. R. �800 
vystavěna nová škola ve svahu u kostela. 
Škola měla na začátku 20. století 307 žá-
ků a přiškoleny sem Šebetov, Kapouňata 
a Vážany. V Benešově měla škola 52 žáků 
již v roce �804. Před početím školního 
roku chodil rektor po zápise a vybíral od 
sedláka �2 žemliček lnu (� žemle po 24 
hrstkách), 2 groše a 6 vajec. Sudičtí pat-
řili školou za starší doby do Knínic, kamž 
museli r. �748 „ludimagistrovi“ dávati po 
snopě žita. Počátkem �9. století vyučoval 
v Hliníkách „stréc s potnó“, r. �8�2 pak 
zde vystavěna kat. škola. Evangelíkům 
vystavěna budova teprve r. �869. 

(pokračování na 3. straně)
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(dokončení z 1. strany)
zprostředkovat. Eva Šmétková infor-
movala přítomné o akci, která se konala 
v létě ve Svitávce a týkala se rodiny Low-
Beer. Poslední informace směřovala 
ke koncertu Mozeke Kohótek, který se 
skuteční ��. prosince  v �6 hod. v Soko-
lovně. Na závěr této první části byl pro-
mítnut film Karla Plicky z roku �933 
Zem spieva.

Následovala káva a sladkosti, poví-
dání s přáteli a na úplný závěr zájemci 
ještě mohli shlédnout film Boskovicko a 
Blanensko �946-�949. 

Zprávy 
z Klubu přátel

Marie Wetterová
Eislerovy továrny a Boskovice II

V roce �9�2 Jakob Eisler předal 
veškerý svůj majetek nejstaršímu syno-
vi Juliovi, jak dokazuje záznam v kni-
ze majitelů domů pro Boskovice-Dol-
ní předměstí i kupní smlouva ze dne 
3�. ledna �9�2, uložená ve sbírce listin 
Okresního soudu v Boskovicích pod 
číslem deníku �43. Továrna s pozemky 
byla oceněna na �28.000 Kč a dům na 
náměstí za 50.000 Kč. Jakob Eisler uložil 
svému nejstaršímu synovi také doživotní 
péči o nevlastní matku, pozůstalou vdo-
vu Mathildu. 

Tak se stal Julius Eisler majitelem 
továrny u boskovického 
nádraží i „velkoměšťan-
ského“ domu č. 30 na 
boskovickém náměstí.

Nová továrna-firma 
byla zapsána pod názvem 
Metallwarenfabrik Adolf 
Eisler, 

Boskowitz = Továr-
na na kovové zb ož í 
Adolf Eisler, Boskovice, 
ale podle některých hla-
vičkových papírů firmy 
užívala též název Továr-
na na hospodářské náči-
ní. Kolaudace nové přístavby proběhla 
až v 2. polovině roku �9�9. Na žádosti o 
kolaudaci už je podepsán za firmu Adolf 
Eisler jako majitel Julius Eisler.

Skutečnost, že počátkem roku �9�2 
převzal od svého otce firmu „Adolf Eis-
ler“ se všemi aktivy a pasivy a nyní je 
on sám jediným majitelem, oznamuje 
Julius Eisler vedení obchodního rejst-
říku v Brně teprve v roce �9�8. Rovněž 
uvádí rozšíření výrobní činnosti zave-
dením výroby elektrických motorků a 
psacích strojů.

V průběhu �. světové války byla 
možnost nechat prohlásit výrobu za 
důležitou pro stát a získat zakázko-
vé výhody pro firmu. Také firma Adolf 
Eisler, továrna na hospodářské náčiní, 
požádala roku �9�4 o zařazení mezi 
podniky významné pro válečnou výrobu. 
(Unter Kriegsleitungsgesetz gestellter 
Betrieb It.Erlass des k. u. k. Kriegstain.
Abt. VII. Z. �2754)

Po I. světové válce dostal Julius Eisler 
povolení se svolením ministerstva vnitra 
republiky Československé zřídit akcio-
vou společnost pod firmou „ Železářský 
průmysl, akciová společnost, dříve Adolf 
Eisler“ se sídlem v Brně a pobočkami 
v Bratislavě a ve Vídni. Pobočka v Brati-
slavě ale nebyla povolena, protože na Slo-
vensku už existoval podnik s podobným 
názvem a firmy by se pletly, jak oznámili 
úředníci z vedení obchodního rejstříku 
v Bratislavě. 

V dalších letech dolehla na firmu, 
stejně jako na spoustu jiných, krize a 
obchodně se jí zřejmě nedařilo. Dne 28. 
února �92� odpovídá firma na dotaz 
okresní politické zprávy, že „…dělník 
Josef Kučera byl propuštěn z toho důvo-
du, že pro něho jako nádeníka prostě není 
více práce... po dohodě správy závodu 
s vojenskou správou závodů stojících pod 
zákonem o válečných úkonech… poměry 
jsou tak neutěšitelné, že zatím nemohu 
brát nikoho do práce. Vzhledem k tomu, 
že se jedná… o demobilizovaného legio-
náře, tu se vynasnažím pro něho nalézt 
nové místo“. 

V  l e d -
nu �922 byla 
v zámečnické továrně Adolfa Eislera 
omezena výroba v dílnách na ozuby do 
podkov. Při vyšetřování četnictvem bylo 
zjištěno, že dnem 3. ledna �922 bylo pro-
puštěno v uvedené továrně 22 dělníků a 
dalších 5 dělníků k 9. lednu. Podle výpo-
vědi správy továrny je příčinou jednak 
nedostatek potřebného surového žele-
za, které se dováží z Kindborgu ve Štýr-
sku, jednak nedostatek odbytu v cizině, 
čímž je firma nucena přetvořit výrobu 
pro potřeby v republice. Dne 3�. března 

�922 zastavila firma Adolf Eisler výrobu 
čerpadel a �2 dělníků, většinou soustruž-
níků zaměstnaných při této výrobě, pro-
pustila z práce. Jako příčinu propouštění 
uvedla správa firmy naprostý nedostatek 
objednávek a přeplněné sklady. 

V říjnu téhož roku (24. �0.�922) 
firma Adolf Eisler „uctivě žádá, aby její 
živnostenský list byl laskavě doplněn na 
výrobu výpomocných motorů pro jízd-
ní kola“ s podotknutím, že výroba tato 
se bude provozovat ve stávající továrně 
a že není zapotřebí žádného zvláštního 
strojního zařízení ani přestavby dílen. Na 
druhé straně však opět propouští dělníky, 
tentokrát 32, z toho �5 boskovických a �7 
z okolních vesnic. Dále je v továrně zkrá-
cena pracovní doba pro veškeré zaměst-
nané dělnictvo ze 40 hodin na 30 hodin 
pracovních týdně. Tovární inženýr Viktor 
Kohner uvedl jako příčinu propouštění 
nedostatek objednávek.

Musel jsem pracovat přes nedosta-
tek objednávek, poněvadž jsem vzhle-
dem k nátlaku úřadů nesměl dělnictvo 
propustit a tím se stalo, že na jedné straně 
sklady v rozměru nevídaném se přeplnily 
a na straně druhé jsem se úplně zadlužil 
při obratu přes 8 milionů.

Poslední údaj uvedený ve výka-
zy k výdělkové dani spolu s dlužnou 
částkou byly důvodem, proč roku �924 
Julius Eisler vyjednal prodej své firmy 
Moravské agrární a průmyslové ban-
ce v Brně s podmínkou, že firmě bude 
ponecháno v názvu jméno Adolf Eisler. 
Dopis podobného znění datovaný 28. 
ledna �924 poslal Julius Eisler prostřed-
nictvím JUDr Otto Lieblinga, advokáta 
v Brně, zemské politické správě v Brně. 
Oznamuje v něm, že „ následkem hos-
podářské pohromy nastalé stoupáním 
české koruny utrpěl takové ztráty“, že 
byl nucen svůj závod, firmu Adolf Eisler, 
Továrna na výrobu železářských výrob-
ků v Boskovicích, odevzdat Moravské 
agrární a průmyslové bance. Sám se chce 
přestěhovat do Vídně a tam zřídit jinou 
továrnu. Proto žádá o propuštění ze stát-
ního svazku.

Ve Vanovicích bývaly školy dvě. 
Katolický učitel vyučoval nejdříve v růz-
ných domech, např. v č. �2, 40 aj. Vyučo-
vání dělo se jen v zimě a škola měla jen 
�� žáků. Lid evangelický po vydání tol. 
patentu zřídil r. �784 svoji konf. školu 
na č. 76, do níž chodily mimo vanov-
ské i dítky z Drbalovic, Pamětic, Uhřic, 
Cetkovic a Světlé. Jelikož nestačila míst-
nost, vystavěna r. �808 škola nová (č. 90). 
R. �86� vyškolili se Uhřičtí a Cetkovští, 
takže zůstalo pouze 94 žákův. 

Jevický okres zpracoval pro Vlasti-
vědu moravskou v roce �9�2 Benjamin 
Popelka. O školství ve Velkých Opato-
vicích píše: V kterém roce škola se zřídi-
la není známo. Ví se jen, že v r. �766 byl 
Václav Bičovský učitelem ustanoven. R. 
�788 měl učitel �69 zl. 43 kr. služného. 
Krom toho dostával na ostatky a na hody 
od každého rolníka jeden koláč bílý a 
jeden černý. Na den Sv. Tří králů chodíval 
zdejší učitel jako jinde do domů psáti na 
dvéře. Za to dostal od každého “žemičku” 
vytřeného lnu. Na sv. Řehoře chodíval s 
dospělejšími žáky dům od domu zpívati 
příhodné písně, zacož obdržel v každém 
domě 2-3 vejce. V Borotíně dle ústního 
podání vyučoval první, a to soukromě, 
jen chlapce ze zámožnějších domů ve 
vlastním domku na “Chmelénku” č. 7� 
vysloužilý voják, desátník, kostelník a 
obuvník Matouš Kvítek a sice nábožen-
ství, čtení, psaní a počítání. Teprve r. �803 
zřídil borotínský majitel panství rytíř 
z Heydenburku ze své prádelny školní 
budovu s jednou malou vyučovací svět-
nicí a malým bytem pro učitele.

Z kunštátského okresu, jehož vlas-
tivěda od Jana Tenory vyšla roku �903, 
vybíráme: Škola v Kunštátě v �7. století 
stála za kostelem při silnici, která vede k 
Rudce. Již r. �70� nazývá se školou sta-
rou; nová byla tehdy za kostelem, jak 
se jde k Sebranicům. Původně dřevěná, 
vystavěna byla r. �785 z tvrdého staviva 
o poschodí. Nynější však škola dostavě-
na byla r. �846 vedle kostela. Od počátku 
�9. století byla škola dvojtřídní, r. �869 
trojtřídní, r. �873 čtyřtřídní, r. �884 pěti-
třídní a r. �885 byla rozšířena o parallel-
ku. Příjmy učitelovy r. �752 byly tyto: Od 
vrchnosti na penězích 24 zl., žita �3 měr, 
po měřici krup, hrachu, prosa a pohan-
ky. Za kostelní obřady a pašije dostával 
� zl. 46 kr. Školního platu měl od žáka 
prvního oddělení po krejcaru, od žáka 
druhého oddělení po dvou. Za obyčejnou 
koledu dostával učitel od r. �789 peníze, 

a to v Kunštátě od �5 měšťanů po 4 kr., 
od 20 menších domařů po 3 kr, od dom-
kářů po 2 kr, od podruhů po krejcaru; v 
Braslavci celkem 58 kr., v Rudce 44 kr., v 
Sychotíně 48 kr., v Touboři 28 kr. - Za lita-
nie v zámecké kapli (v neděli, ve středu 
a v sobotu) dávaly se učiteli až do r. �850 
ročně 4 sudy piva.

Již r. �662 se činí zmínka o učiteli v 
Lysicích. V �8. stol. byla škola v malém 
domku kostelního náměstí, až r. �805 
byla nová budova vystavěna paní Anto-
nií Piatovou. R. �840 zvýšena budova o 
poschodí. Od r. �856 byla dvojtřídní, od 
r. �875 trojtřídní a �883 čtyrtřídní. R. 
�892 přistavěno ke staré škole nové kří-
dlo a r. �893 otevřena pátá třída. Školní 
plat vynášel učiteli �27 zl. 38 kr., koleda 
�7 zl., 29 kr., desátek 6� zl. 2� kr; kromě 
toho dostával obilí 5 měr a �4 žejdlíkův 
a 24 sáhú dříví.

Obrázek o tom, jak vypadala školní 
výuka žáků v Boskovicích ve staré škole 
nedaleko kostela a fary před téměř 200 
lety se můžeme dočíst ve vzpomínce 
Františka Weniga (�849 - �922):

Hned u domovních dveří školy se 
zdvíhaly schody na půdu. Vlevo byly 
dveře do „velké školy“, do druhé třídy, 
kterou se procházelo do „malé školy“, do 
první třídy. Na pravé straně bydlel učitel. 
V předsíňce vedle dveří do velké školy 
byly ještě dveře do černé kuchyně. 

Třídy byly velmi nedostatečné. Obě 
dohromady měly asi 73 m2. To mělo sta-
čit pro víc jak pět set dětí. 

Všechny děti se do obou tříd neveš-
ly a tak vznikala nedbalá docházka do 
školy. Když se nás sešlo více, zejména 
v zimě, sedávali jsme po zemi, na pod-
stavci u kamen, na trnoži učitelova 
stolku. Dlouhé lavice (škamny) bývaly 
tak naplněny, že bylo v nich nemožno 
psát. Proto v hodině psaní některé děti 
vystoupily z lavic a aby pro ně bylo zís-
káno místo mimo lavice, povstaly děti 
sedící po zemi. 

V malé třídě také bydlel pomocník, 
jenž tu měl všechen svůj nábytek, totiž 
postel a velký černý kufr. 

Osvětlení bylo nedostatečné. Světlo 
přicházelo do třídy čtyřmi okénky, dvě-
ma přímo dětem do očí a dvěma z pravé 
strany. I v malé třídě bylo okénko vzadu a 
po levé straně dvě okénka do zahrady.

Třídy byly nízké. Větší člověk 
pozdviženou rukou dosáhl na trámy, 
na nichž byl neobílený strop. Obě tří-
dy byly vytápěny jedněmi mohutnými 
černými kamny, jejichž tři strany byly ve 
velké třídě, čtvrtá strana v malé. Vytápě-
la se z černé kuchyně. I při malé spotře-
bě paliva potili jsme se ve třídě, jen z nás 
lilo. Čerstvého vzduchu nebylo. Okénka 
nestačila dodávat ho tolik, kolik bylo pro 
dvě stě i více dětí potřeba. Ostatně, okny 
nebylo možné vůbec žádné větrání, pro-
tože okna bez závěsů se nedala otvírat, 
nýbrž byla pevně přibita.

Trochu jsme se mohli nalokat vzdu-
chu v přestávce mezi dopoledním a 
odpoledním vyučováním.

Měli jsme jako děti dosti trampot, 
ale naše mládí bylo přece jen radostné 
a plné jasu.

Tolik vzpomínání na školu Františka 
Weniga. Myslím, že stojí za to se nad tou-
to vzpomínkou na školu zamyslet. 

Plánek přístavby Eislerovy továrny v roce 1918.

(pokračování z 1. strany)
240. výročí reformy školství
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Eva ŠmétkováRodina Löw-Beerových z Boskovic 
Původ rodiny je těžko dohledatelný, 

protože v roce �777 došlo k přečíslování 
domů v Židovské obci a v roce �788 se 
boskovické židovské rodiny musely pře-
jmenovat tak, aby jména měla německou 
podobu. Tak vzniklo jméno Löw-Beer. 
Jaké bylo ale jejich původní jméno se lze 
jen dohadovat.

Salomon Löw-Beer (jméno nebylo 
rodné, ale již poněmčené) žil v boskovic-
ké obci a byl obchodníkem. Prodával kůži, 
později měl palírnu a obchod s vlnou. Měl 
5 synů – Nathan, Aron, Jakob, Abraham a 
Moses. Byli šikovní, podnikaví a tak „šli do 
světa“ - Svitávka, Brněnec, Brno, Vídeň… 
Rozhodli se zpracovávat vykupované sta-
ré látky. A protože to bylo právě v době 
„průmyslové revoluce“, velmi se jim daři-
lo a mohli své zájmy rozšiřovat a budovat 
továrny. Byli aktivní i v jiných oborech. 
Měli např. cukrovary, cementárny, ale i 
jiné firmy. Aron Löw-Beer založil v Bos-
kovicích přádelnu a obchod. Byli dobrý-
mi podnikateli ale i mecenáši. Například 
Aron Löw-Beer a později jeho syn Nathan 
se zasloužili v osmdesátých letech �9. sto-
letí o zřízení nadačního domu s modliteb-
nou a učebnou v Boskovicích. Podíleli se 
i na zvelebování a rozšiřování obcí, pod-
porovali své pracovníky a jejich rodiny, 
školství bylo německé, ale platili i učitele 
českého jazyka.

Moses Löw-Beer (�794 – �85�) měl 
v boskovické obci pronajatou panskou 
palírnu a začal provozovat obchod. Po 
celé Evropě skupoval hadry a nepouží-
vané textilie. Prosperoval a investoval do 
dalších podnikatelských aktivit. Bosko-
vice už pro něho byly malé, tak podnikal 
i mimo ně - Brno, Svitavy, Svitávka. Tam 
starou papírnu přebudoval v roce �843 na 
přádelnu vlny. Pro toto místo se rozhodl 
proto, že továrna byla v blízkosti řeky i 
železnice a tím měl i možnost využít vod-
ní energii i lepší možnost rozšířit dodává-
ní vyrobené příze i na vzdálenější místa. 
V roce �849 Moses Löw-Beer se rozhodl 
i dále zpracovávat přízi a dal zřídit i tkal-
covnu, aby mohl svoji výrobu dovést až do 
konečného textilního výrobku. Výsled-
kem jeho záměru bylo i zaměstnávání 
mnoha individuálních tkalců v širokém 
okolí. Protože se jeho firma soustředila 
hlavně do Svitávky, rozhodl se v roce �850 
z Boskovic do Svitávky s celou rodinou 
přestěhovat. O rok později Moses Löw-
Beer zemřel a podnik vedli jeho synové 
Josef (Svitávka), Max (Brno), Solomon 
(Vídeň), ale vůdčím podniku byl Max 
Löw-Beer.

V roce �858 firma Moses Löw-Be-
er získala oprávnění k výrobě vlněného 
zboží. Vyráběla dámské i pánské látky 
už i s různobarevnými potisky, kterými 
byly hlavně pruhy nebo kostky. Firma 
prosperovala a expandovala. V roce �862 
byla postavena nová továrna v Brně, kde 
pro lepší možnost přepravy byla dokon-
ce vybudována nákladní vlečka. Na řece 
Moravě vznikly postupně cukrovar a 
lihovar. Další podniky firmy se budova-
ly i v zahraničí, ale hlavním sídlem firmy 
byla stále Svitávka. Po roce �879 se Max 
Löw-Beer stal jediným majitelem firmy 
Moses Löw-Beer a patřil mezi rakouskou 
podnikatelskou elitu. Uměl konkurovat 
celé Evropě a byl členem mnoha organi-
zací. Nějaký čas žil ve Vídni, ale nakonec 
se vrátil a žil ve Svitávce a v Brně. Zemřel 
v roce �887. Po jeho smrti vedení podni-
ku převzal jeho prvorozený syn Rudolf 
(�865 – �953).

Rudolf Löw-Beer do firmy zavá-
děl nové technologie a jeho výrobky byly 

v Evropě bezkonkurenční. Rodina i nadá-
le bohatla a investovala nejen do továren, 
ale i do koupě pozemků a stavby několika 
luxusních rodinných vil, hlavně ve Svitáv-
ce a v Brně.

Ve Svitávce se stále rozšiřovala výro-
ba, přibývalo dělníků, ale také nespoko-
jenců. První organizovaná stávka na úze-
mí okresu Boskovice byla v roce �869, ale 
byla jen částečná. Další pak byla v roce 
�899. V roce �905 se ve Svitávce konaly 
velké demonstrace za uzákonění všeo-
becného hlasovacího práva. Dělníkům 
firmy nebylo povoleno se demonstrace 
zúčastnit. Část demonstrantů ale zaúto-
čila na továrnu a poničila budovy i někte-
ré stroje. Tyto útoky se pak přenesly i na 
akce v Boskovicích. Další stávka ve firmě 
Moses Löw-Beer byla v roce �906, kdy 
dělníci v továrně založili místní organiza-
ci Českoslovanské sociálně demokratické 
strany. V té době firma Löw-Beerových 
zaměstnávala celkem � 700 pracovníků.

Díky firmě Moses Löw-Beer se vel-
mi rychle měnila i Svitávka. Kromě stále 
nových výrobních budov se stavěly i další 
budovy, kde byly např. jídelna pro dělní-
ky, kasino, společenské místnosti, byty 
pro zaměstnance firmy. Pro děti zaměst-
nanců firma zřídila bezplatnou dětskou 
opatrovnu (mateřskou školku), kde se o 
děti staraly řádové sestry. V roce �900 byla 
v obci zřízena jednotřídní škola s němec-
kým vyučovacím jazykem, ale působil tam 
i učitel češtiny. Firma zřídila i sbor dob-
rovolných hasičů. Se začátkem �. světové 
války musela firma řešit to, že muži muse-
li odcházet do války, ale na druhé straně 
zase vzrostla poptávka na dodávky látek 
na armádní uniformy. Po válce se situace 
firmy zhoršila a část kapitálu firmy Rudolf 
Löw-Beer převedl do Švýcarska, ale fir-
ma vyráběla a vyvážela stále do mnoha 
zemí Evropy, ale i do Ameriky a na Blízký 
Východ. Firmu začala řídit mladá genera-
ce rodu Löw-Beerových.

Jediným synem Rudolfa Löw-Beera 
byl Pavel Löw-Beer, který se stal inžený-
rem chemie. Zastával levicové názory a 
stal se sympatizantem komunistického 
hnutí a v roce �930 se stal členem Komu-
nistické stany Německa a po 2. světové 
válce i spolupracovníkem KGB. 

Nějaký čas vedl firmu i Benno Löw-
Beer, který zemřel v roce �9�6. Měl syny 
Fritze a Ernsta. Fritz Löw-Beer (�906 
– �976) studoval v Anglii a stal se textil-
ním inženýrem. Velice se věnoval umění 
a patřil k předním znalcům a sběratelům 
čínského umění v Evropě. Hodně cestoval 
se svým bratrem Erstem a malíři Františ-
kem Řehořkem z Kořence a Hubertem 
Kovaříkem ze Svitávky.

S postupným nástupem nacismu 
v Evropě ve 30. letech rodině Löw-Beero-
vých hrozilo nebezpečí a postupně zani-
kaly některé jejich továrny. Löw-Beerovi 
tušili jak je postup nacismu ohrozí a pře-
váděli své peníze do Švýcarska. Na jaře 
�938 se celá rodina rozhodla emigrovat 
a tím se většinou zachránili. Alfred Löw-
Beer byl cestou do emigrace pravděpo-
dobně zabit. Až v roce �950 bylo jeho tělo 
exhumováno a pohřbeno na Židovském 
hřbitově v Brně. Další členové, dosud ži-
jící ve Svitávce, se pro emigraci rozhodli 
v roce �939 a podařilo se jim usídlit hlav-
ně v Kanadě. Celá firma Moses Löw-Be-
er i nemovité majetky rodiny přešly do 
německé správy. Ve vile v Drobného uli-
ci v Brně se během války nacházela úřa-
dovna gestapa a při osvobozování Brna 
v dubnu �945 byla vila při náletech vel-
mi poškozena. Co nezničily bomby, zni-

čilo před svým odchodem gestapo. Vila 
Tugendhat byla také zabavena gestapem 
a při náletech silně poškozena. Ještě horší 
situace ve vile pak byla po konci války, kdy 
v ní sídlili jízdní vojáci Rudé armády a část 
vily jim sloužila jako maštale pro koně.

Historie firmy rodiny Löw-Beero-
vých v Brněnci byla jiná, protože se už 
v roce �938 nacházela na území Sudetské 
župy Německé říše a byla arizována v říjnu 
�938. V jedné části Löw-Beerovy textilní 
továrny svitavský rodák Oskar Schindler 
zřídil válečnou výrobu a zaměstnával asi 
tisíc Židů, které tím vlastně zachránil od 
jisté smrti.

Po 2. světové válce žila rodina Löw-
Beerových téměř celá v zahraničí. Na 
jejich majetky se na území Českosloven-
ska (továrny Moses Löw-Beer ve Svitáv-
ce a Aron und Jakob Löw-Beer´s Sohne 
v Brněnci) vztahovala národní správa, 
protože byly považovány za německé. 
Löw-Beerovi se snažili o restituce majet-
ku, ale po dlouhých letech jim nic vráce-
no nebylo. Rodina Löw-Beerových tak 
z Československa definitivně zmizela. 
Firma Moses Löw-Beer byla v roce �95� 
vymazána z obchodního rejstříku. Osu-
dy továren ve Svitávce i v Brněnci byly 
po válce podobné. Nejprve se závody 
staly součástí Moravskoslezských vlnař-
ských závodů, později součástí podniku 
Mosilana a Vlněna, Svitex a do roku �995 
Vlněna Svitávka a poslední AMCAM Tra-
ding. V roce 200� byla výroba definitivně 
ukončena.

Löw-Beerovy vily
Po tom, co rodina Löw-Beerových 

odešla z Boskovic do Svitávky velice rych-
le rozšiřovala své aktivity, hlavně v textil-
ní výrobě, ale i v jiných oblastech a jejich 
podnikání bylo zjevné po celé Evropě. 
Přesto hlavní centrum jejich rodinného 
života se soustřeďovalo na Svitávku, Brno, 
Brněnec. A právě tam si Löw-Beerovi sta-
věli své rodinné vily. 

Pro stavbu Velké vily ve Svitávce si 
Löw-Beerovi vybrali návrhy brněnského 

stavitele. Jmenoval se Josef Nebehosteny 
(�852-�92�) a pocházel z Vídně. V Brně 
byl provádějícím architektem novostavby 
Německého městského divadla, dnešního 
Mahenova divadla (�88�-�882). Zajíma-
vostí této budovy bylo i to, že to byla prv-
ní elektricky osvětlená divadelní budova 
v Evropě. Tento architekt se podílel také 
na projektu stavby budovy brněnského 
hlavního nádraží (�902-�904). 

Stejného architekta má i Malá vila 
ve Svitávce, kterou si o několik let pozdě-
ji (�906) nechal pro svoji rodinu postavit 
Alfred Löw-Beer (�872-�939).

Ve Velké vile bydleli bratři Benno a 
Rudolf s rodinami a v Malé vile žil Alfred 
se svou manželkou Marianou (�882-�939) 
a s jejich dětmi Maxem (�902-�954), 

Gretou (�903-�970) a Hansem (�9��-?). 
Obě vily se nacházely v rozlehlém parku 
a v jejich blízkosti bylo k dispozici vše co 
k luxusnímu životu rodina potřebovala.

V roce �9�3 koupil Alfred Löw-Beer 
vilu v Brně, v blízkosti parku Lužánky, kde 
v té době vznikala vilová čtvrť. V současné 
době probíhá obnova Löw-Beerovy vily 
a po dokončení v ní bude pravděpodob-
ně expozice týkající se rodiny Löw-Beer, 
historie brněnského textilního průmyslu, 
architektury �. poloviny 20. století nebo 
osobnosti Ludwiga Miese van der Rohe. 
A právě tento architekt je autorem vily, 
kterou Alfred Löw-Beer v letech �929-
�930 nechal na horní části svého pozem-
ku postavit pro svoji dceru Gretu, provda-
nou Tugendhatovou. Tato vila se naštěstí 
dochovala do současnosti a obdivuje ji 
celý svět. Dostala se na Seznam světové-
ho kulturního dědictví UNESCO. Dal-
ší vily , ale i nájemní domy vystavěné ve 
30. letech, lze i dnes obdivovat na mnoha 
místech v Brně.

Poté co rodina Löw-Beerových si 
pro své podnikání zvolila Brněnec, bylo 
vhodnější se tam i usídlit, protože z Bos-
kovicka už to nebylo tak pohodlné. Pro-
to si v roce �87� Izák Löw-Beer nechal 
v Brněnci postavit vilu, kam se jeho rodi-
na přestěhovala. V roce �9�3 byla posta-
vena také vila v nedaleké osadě Půlpecen, 
ale i několik dalších vil, např. v Moravské 
Chrastové a v Brně, kam se část rodiny 
přestěhovala. Tam se široká rodina setká-
vala na mnoha místech, ale oblíbené bylo 
hlavně Staré Brno nebo Pisárky. Na ulici 
Hlinky rodina na začátku 20. století vlast-
nila 7 domů. Löw-Beerovi ale nestavěli jen 
rodinné vily, ale např. v Brně v ulici Ves-
lařská v té době nechali postavit kolonii 
dělnických domů.

Význam široké rodiny Löw-Beero-
vých v �. polovině 20. století byl obrov-
ský. Jejich hlavní přínos byl především 
v rozvoji textilního průmyslu, který 
také úzce souvisel se zaměstnaností. Do 
současnosti se zachovaly a jsou vysoce 

ceněny rodinné vily, které Löw-Beero-
vi nechali postavit, ale i obytné domy a 
tovární budovy, které ale bohužel buď 
byly zbourány nebo chátrají. Ale potomci 
této židovské rodiny z Boskovic žijí stále 
po celém světě, ale přesto občas někdo 
přijede Boskovicko navštívit. V srpnuBoskovicko navštívit. V srpnunavštívit. V srpnu 
20�4 do Svitávky přijel z Ameriky poto-
mek bývalých majitelů Velké vily pan 
John Löw-Beer, aby pokřtil knihu a krát-Löw-Beer, aby pokřtil knihu a krát-, aby pokřtil knihu a krát-
ký dokumentární film o svých předcích 
Příběh nalezeného kufru. 

Zpracováno podle knihy Löw-Beerovy 
vily a historie jedné podnikatelské rodiny 

autorů V. Velešíka, V. Velešíka ml., P. 
Svobodové a D. Černouškové. Knihu 

vydaly MAS Boskovicko Plus  
a MAS Svitava v roce 2014.
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Jiří Bušina
ŠKoLStVí
Gymnázium 

Státní československé reálné gym-
nasium v Boskovicích bylo založeno v roce 
�900. V roce �934 byl jeho ředitelem Jan 
Maličký. 

Členy profesorského sboru byli: Březík 
Vladimír, Dyrhonová Anna, Konrád Josef, 
Kopeček Metoděj, Matějka Miloš, Navrá-
tilová Marie, Ontl Jaroslav, RNDr. Ruka-
vička Jan, Schmidt Leopold, Schubert Jan, 
Syřiště Miroslav, Mašková Anežka, Tomí-
ček Rudolf, Vojtěch Ludvík, Vošlajerová 
Běla, Votoupal Antonín, Wolf Richard, 
Živnůstka Otto. 

Školník: Gregor František, výpomoc-
ný zřízenec Tázlar František. 

Měšťanka 
Dne 2�. prosince �889 usneslo se 

obecní zastupitelstvo města Boskovic, aby 
zřízena byla měšťanská škola chlapecká a 
dívčí s vyučovacím jazykem českým. Zem-
ská školní rada moravská povolila její zříze-
ní dne �0. listopadu �890. Vyučování bylo 
zahájeno v prvních třídách školním rokem 
�892 – �893. Třídy byly prozatímně umístě-
ny v budově chlapecké školy. Nová budova 
školy byla slavnostně předána svému účelu 
�7. září �893. 

Prvním ředitelem byl ustanoven Fran-
tišek Neuman, rodák z Olešnice na Mora-
vě. V roce �934 je v této funkci František 
Janků. Učiteli pak Lidmila Živnůstková, 
Františk Linda, Josef Vykoukal, Rudolf 
Vaněk, Karel Mareš, František Zvejška, An-
na Podzimková, Josef Dudek, Miloš Jaroš, 
Marie Lukášková, Květa Menšíková, Žofie 
Háuslerová. 

Na škole bylo ve školní roce �933-34 
celkem 435 žáků, z toho 227 chlapců a �65 
dívek. Mimo to v jednoročním učebním 
kurzu 43 žáků. 

obecná škola chlapecká 
Budova školy byla dostavěna v roce 

�843 a téhož roku odevzdána svému úče-
lu. V roce �934 to byla pětitřídní obecná 
škola chlapecká s pěti školními roky a se 
smíšenou třídou pomocnou. Při všech pěti 
kmenových třídách jsou pobočky, takže se 
vyučuje celkem v �� třídách. 

 Řídícím učitelem byl Robert Zacho-
val. Učiteli byli Jaroslav Cupal, Josef Ko-
rec, Josef Prudký, Marie Sekaninová, Josef 
Heger, Albína Marešová, Leopolda Kaspa-
rová, Antonín Skopal, Jarmila Valoušková, 
Alžběta Kohoutková a Olga Cupalová. Ná-
boženství řím. katolické vyučoval kaplan P. 
František Strnad, katecheta Vladislav Švé-
da a učitelka náboženství Štěpánka Mráz-
ková. Náboženství českobratrské-evange-
lické diakon Tomáš Rumíšek, českosl. uči-
telka náboženství Božena Vaňková, židov-
skému rabín Isidor Reich. Ženským ručním 
pracím ve třídě pomocné vyučovala učitel-
ka Marie Lukášková.

Pětitřídní obecná škola dívčí
Škola byla založena v roce �884. Dru-

hé poschodí budovy školy bylo přistavěno 
v roce �9�0. Řídící učitelkou na škole byla 
Kristýna Pecinová. Učiteli byli František 
Tesař, Marie Šilhanová, Jiřina Švandová, 
Vladimíra Zachovalová, Adéla Žilková, 
Leopolda Blahová.

Klášterní škola a sirotčinec
Sirotčinec a škola byly založeny dne 

28. prosince �857 a �. ledna �858 se začalo 
vyučovat. Sirotčinec a školu řídily Milosrd-

né sestry sv. Vincence z Pauly. Obě zařízení 
byla pod péčí rodiny velkostatkáře Men-
sdorff–Pouilly. Jinak jej vydržovaly řádové 
sestry z prací svých rukou: vyšíváním, šitím 
prádla a podobně. Také sbírkami. V ústavě 
jest také mateřská školka pro děti školou 
nepovinné. Škola má dvě řádové sestry 
učitelky, jednu světskou učitelku a sestru 
pěstounku ve škole mateřské. 

Sirotčinec vedla sestra Vincencie 
Menšíková. V první třídě vyučovala sestra 
Sylvána Randulová a zároveň vedla správu 
školy. Ve druhé třídě vyučovala sestra Laura 
Vyskočilová. V mateřské škole sestra Lud-
mila Svobodová. Ve třetí třídě vyučovala 
výpomocná učitelka Zlata Kopřivová. 

Budova školy a sirotčince byla přesta-
věna a zvětšena roku �9�2. 

Hospodářská škola
Škola patřila mezi nejstarší ústavy 

pro vzdělávání dospívající rolnické mlá-
deže. Zrušením roboty roku �848 se rol-
nictvo počalo probouzeti k samostatnosti 
a pociťovalo potřebu odborného vzdělání, 
aby své hospodářství mohlo dokonaleji 
upraviti. Ústavy tyto byly tehdy zřizovány 
většinou hospodářskými spolky. Pozadu 
nezůstal ani okresní hospodářský spolek 
v Boskovicích. Zřídil hospodářskou ško-
lu, která byla otevřena roku �887. Roku 
�9�0 byla škola pozemštěna. Roku �922 
byla při škole zřízena zemědělská porad-
na, jejíž poradní sbor sestával z odborní-
ků a zástupců zemědělských odborových 
organizací a praxe. 

Na škole vyučovali dva řádní profe-
soři zemědělských věd: prof. Agr. ředitel 
František Sochor a prof. Dr. Ing. Bohuslav 
Skřivánek. 

Živnostenské školy
Škola živnostenská pokračovací byla 

otevřena �6. listopadu �888 a bylo do ní 
zapsáno 60 učňů do dvou tříd. V přípravce 
bylo 28 žáků s menším předběžným vzdě-
láním, v první třídě bylo 32 žáků. Vyučo-
vání bylo v chlapecké škole třikrát týdně 
od �9 do 2� hodin večer a v neděli od ��. 
do �2. hodiny polední. Školu řídil tehdejší 
nadučitel chlapecké školy František Tichý. 
Po něm řídil školu po třicet let řídící učitel 
Ferdinand Prchal, který se stal jejím pra-
vým organizátorem. 

Postupně se počet žáků zvětšoval. 
Ve školním roce �933–�934 byly v Bos-
kovicích samostatné živnostenské školy 
pokračovací se školním rokem sedmimě-
síčním a to:

Všeobecně živnostenská škola pokra-
čovací, s kupeckým oddělením. Měla �08 
učňů, vyučoval ��-ti členný učitelský 
sbor vedený ředitelem učitelem Josefem 
Korcem 

Odborná škola pokračovací pro učně 
živností kovodělných. Navštěvovalo ji 47 
učňů, vyučuje osmičlenný učitelský sbor , 
řídil ji ředitel František Prchal.

Odborná škola pokračovací pro učed-
nice živností oděvních a šití prádla. Šest 
učitelů vyučuje 23 učednic ve dvou třídách, 
ředitelem byl učitel Jaroslav Cupal. 

Odborná škola pro učně živností 
oděvních, se školním rokem desetiměsíč-
ním, byla dvojtřídní, měla 25 učňů, vyučo-
val je tříčlenný učitelský sbor. Ředitelem 
byl řídící učitel Robert Zachoval.

V roce �930 bylo jednáno o stavbě 
samostatné budovy pro živnostenské školy 

pokračovací, které je pro náležité vzdělání 
živnostenského dorostu nezbytně třeba. Je 
jen litovati, že nebylo dosti pochopení pro 
uskutečnění této potřebné budovy. 

Zemská dívčí vychovatelna
Byla založena v roce �906. Je zřízena 

pro 90 schovanek ve věku od 7 do �5 let, 
které byly dány do ústavní péče. V roce 
�934 bylo v ústavu 84 schovanek, rozdě-
lených do skupin podle věku a mravních 
kvalit a tvořily samostatné rodiny vybave-
né i určitou samosprávou. V ústavu byla i 
vlastní trojtřídní škola. Úkolem ústavu byla 
nejen mravní převýchova svěřených dívek, 
ale i jejich výcvik v takovém zaměstnání, jež 
by jim po propuštění z ústavní péče dávalo 
možnost samostatné výživy. 

Řízení ústavu po stránce pedago-
gické i hospodářské je svěřeno ředite-
li. Jemu k ruce je vychovatelský sbor a 
domácí lékař. 

Živnosti – podniky a obchody
Advokáti: JUDr. Bubela Vladimír, JUDr. Mašinda Stanislav, 

JUDr. Kohn Karel, JUDr. Retzl Karel a Sekanina Josef
Autodoprava: nákladní a osobní – Borek Josef, Harnach Jan, 

Krbec Josef, jen osobní – Schwarz Mořic, Učeň Eduard
Auto-moto dílny: Bretšnajdr Karel, Kolčava Josef
Brašnáři a řemenáři: Patloka Antonín
Cihelny: Cihlářské závody velkostatku Boskovice, nájemce 

Jaroslav Huráb, Cihlářský průmysl, Jaroslav Huráb
Cukráři: Rýzner Antonín, Řehořek Antonín a Vašíček 

Josef
Čalouníci: Polák Mořic, čalouník a obchod nábytkem, 

Kupsa Josef
Drogerie: U bílého kříže – Cyril Kuča, U černého psa – Fer-

dinand Mosler
Elektrozávody: Braunšleger Otto, Bubla Rudolf a Jaro-

slav Chaloupka
Fotograf: Čermák Otakar 
Galanterní obchod: Jaroš Karel
Geometři: Ing. Kouba Josef 
Hodináři: Boháček Jaroslav, Chlup Karel, Lamař Jan, 

Vašíř Alois
Holiči a kadeřníci: Sigm. Baderle, David Friedmann, Hýsek 

Antonín, Kremlička Adolf, Novotný František, Polák Anto-
nín, Pulec Karel, Singer Vítězslav, Vařečka František

Hostince: Odehnal František - zájezdní hostinec - U Zeis-
lů, Ondroušek Vincenc, Stefanský Nathan, Tragatsch 
Jan, Žemla Josef

Hotely: Brandejs Ant. Hotel záložna, Hotel Julie Přikrylo-
vá, Schneweis Jan.

Hudební nástroje-prodejny: Kubín Jan, součástky a gra-
mo desky 

Kapelníci: Trapl Antonín, Vítek Antonín
Kavárny: Novotný Adolf – kavárna a pivnice, Vašíček Josef 

– cukrář a kavárna 
Klempířské závody: Juřina Arnošt, Mezera František, 

Vlach Jan
Kloboučníci: Dvořák František, Chlup Alois, Sladký Syl-

vestr
Knihaři: Brzický Jaromír, Korec František, Plaček Vladimír
Knihkupectví: Kalandra Josef, Kubín Jan
Knihtiskárny: Král Jan, Malohanácká knihtiskárna, spol.

s r.o. 
Kominictví: Fojada Robert
Výroba kovového zboží: Frisch Julius
Kartáčnické závody: Hachler Alois, Vlach Jan
Konfekční obchody: Dolejší Zdeněk, Hének Karel, Polák 

Hynek, Štekelmacher Adolf
Kožešnické obchody: Benýšek Alois, Duchoň Karel, Havrda 

Alois, Slovák Jan, Slovák Rudolf
Krejčovské závody: Harnach Jan, Chlup Josef, Novot-

ný Alois, Polák Leo, Toufar Hugo, Učeň František, 
Pulec Alois 

Lahůdkářské obchody: Blaha Rudolf
Lékaři: MUDr.Janeček V., MUDr. Mareš Antonín, MUDr. Sně-

tina Karel, MUDr. Treu Reimund, MUDr. Weis R., MUDr.
Výbora Jaroslav.

Lékárny: Ph.Mr. Částek František U Komenského, Ph.Mr. 
Jokl František U černého orla.

Lihovary: Zeissl Adolf, Družstevní lihovar spol.s r.o.
Výroba likérů: Ungar Herman (a prodej vína), Česká výroba 

a prodej lihovin s.r.o., Syka Otakar (a sklad vín)
Malíři a natěrači: Peterka Jaroslav, Schnürmacher František, 

Vejnar Jaroslav, Slovák Josef, Vodáček Ferdinand
Mechanici šicích strojů a kol: Hejna Vilém, Tomášek Otto
Mlynáři: Dvořáček Vojtěch, Lasák Ignác, Pukl Cyril
Mlékárny: Mlékárna u Šnevajsů
Modistky: Dvořáková Marie, Špačková Malči
Modní obchody: Harnach Josef, Klíč Antonín, Polák Hynek, 

Žáček Josef
Modní síně dámské: Hugo Toufar 
Obchody a velkoobchody: Bruna - dámské látky a hedvábí, 

Friš Miroslav koloniální zboží, U Davidů - nájemce Gus-
tav Živný, Dokoupil Oldřich - koloniál, Hrnčířová Marie - 
smíšené zboží, Hochvald J. - prodej a nákup kůží, Chlup 
Alois - koloniál, Chlup Rudolf - koloniál, Indrová Aloisie 
- střižní zboží, Pánek Josef - sklo, porcelán, hračky, Po-
lák Ludvík - smíšené zboží, Polák Eduard - nábytek, 
Poledňák Josef - velkoobchod, Ryschavý Julius - obchod 
kůží, Ryšavý Oldřich – smíšené zboží, Řehořková Fran-
tiška – lahůdky, Toufar Vladimír - obchod uhlím a dře-
vem, Tragatsch Hynek - obchod kůžemi, Schwarz Mořic 
- obchod kůžemi a pneumatikami, Ticho Richard - pletené 
a krátké zboží, Ultmann Nathan - smíšené zboží a drůbež, 
Veselý Bohuslav - koloniál, Veselý Ladislav - koloniál, 
Vojtěch Jindřich - koloniál, Zoubek Augustin - kamenné 
a porcelánové nádobí

Obchod střižným zbožím: Žáček Josef - obchodní dům
Obuvnické závody: Baťa - prodejna obuvi, Král Antonín, 

Šafář Josef - výroba obuvi
Pekaři: Stanislav Chlup, Řehořek Jan, Staněk František
Peněžní ústavy: Moravská banka, Občanská záložna, Spo-

řitelna města Boskovic, Spořitelní a záloženský spolek, 
Živnostenská záložna 

Pily: Bašný František, Sláma František
Pivovary: Alfons Mensdorff-Pouilly
Pletárny: Vašíček Antonín - výroba pleteného zboží
Povoznictví: Freiwilligová Marie, Schlesinger Alois 
Pilnikářství strojní: Luňáček František
Prádelny: První elektrická prádelna a žehlírna Františ-

ka Chlupa 
Provazníci: Aujeský Julius 
Radio-závody: Braunšleger Otto, Radio–Chaloupka Jaro-

slav
Restaurace: Dělnický dům - Menšík Čeněk, Katolický dům 

- Polák Josef, U Špidlů, Kleveta Antonín - Sokolská restau-
race, Třeček Ludvík - vinárna 

Řezníci a uzenáři: Blaha Julius, Bursák Karel, Janků Josef, 
Kopřiva Antonín, Polák Vladimír, Šafránek Karel

Řezbáři: Jelínek Ferdinand - rámování obrazů, Přikryl 
František

Sedláři: Kovář Karel
Sklenáři: Jelínek Alois
Sodovkárny: Ševčíkova sodovkárna
Sochařské závody: Drbal Vilém
Stavitelé: Fabiánek Karel, Hronek Josef, Sláma František, 

Werner František
Stolařské závody: Boháček Hugo, Chlup Vilém, Menšík 

Rudolf, Náhlík Rudolf, Ševčík Alois, Vodáček a Zvejška
Strojírny: Boháček František, Lipka Karel
Studnaři: Koudelka Josef
Šicí stroje, obchody: Singer sewing maschine Company, 

Hejna Vilém - též jízdní a motorová kola
Školkařské závody: Staňkovy ovocné školky
Tesaři: Bašný František
Továrny: Bosko, zámečnická a železářská továrna, Brat-

ří Ticho - továrna na oděvy, Braun a Matoušek, výro-
ba raglánů, Horák Antonín, nábytek, Knöppfelmacher 
M. - výrova jemných likérů, Kuneš Staníček a spol., 
Nussbaum a Goldmann - továrna na oděvy, Huráb Jaro-
slav - továrna na hliněnou krytinu a stropnice, Triumph 
- výroba lisovaného kovového zboží, Železářský průmysl 
a.s., dříve Adolf Eisler

Uzenářské obchody: Polák A. - prodej uzenin a jídelna, 
Schwarz Mořic, Svobodová Františka 

Vinárny: Drexler Leopold, Moučka Felix, 
Zahradníci: Křap Jan, Smékal Antonín, Šmerda František, 

Veselá Marie 
Zubní lékaři: MUDr. M. Marešová, MUDr. Gustav Munk, MU-

Dr. Frant. Peňázová–Výborová
Zubní technici: Dokoupil Ladislav
Zámečnické závody: Mazal Augustin, strojní a stavební 

zámečnictví
Železářské obchody: Hannak Lazar, Kruliš Alois 

Údaje jsou převzaty z Almanachu 
města Boskovic, vydaného v roce �934

Boskovice před osmdesáti lety II


