Klub přátel Boskovic občanské sdružení
Výroční zpráva za rok 2008
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1. ÚVOD
Činnost klubu přátel Boskovic se i v roce 2008 řídila schváleným plánem práce, který schválila
členská schůze 26. února 2008. Je možné konstatovat, že plán práce obsahoval rozhodující aktivity,
které bylo třeba v roce 2008 splnit.
Kladně je třeba zhodnotit, že se i nadále prohlubovala prestiž mezi občany města a okolí a také jsme
získávali podporu od představitelů města. Zatím se nám bohužel nedaří získávat větší finanční
podporu od sponzorů z podnikatelské sféry. I přes tyto problémy se nám podařilo plánované akce
zdárně realizovat.
Stěžejním úkolem výboru klubu v roce 2009 musí být rozšíření členské základny zejména o občany
středního věku a jejich aktivní zapojení do práce klubu.
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3.1.
Odhalit pamětní desku Pavlu Bačovskému ke 110. výročí jeho narození.
Vzhledem k tomu, že 110. výročí narození připadlo na 2. dubna, požádali jsme
o grant města na zhotovení pamětní desky již v roce 2007. Grant jsme obdrželi a tak výroba
musela proběhnout již v předstihu.
Pamětní desku navrhl a model vypracoval Bedřich Čelikovský, odlití provedla firma DSB
EURO s.r.o. Blansko, majitele JUDr. Hlaváče. Vlastní odhalení desky proběhlo 2. dubna 2008
na domě manželů Dejmkových, ve kterém malíř Bačovský žil a tvořil.
Velice nás potěšil velký zájem občanů, kteří se odhalení desky zúčastnili. Po krátkém kulturním
programu žákyň Základní umělecké školy slavnost zahájila předsedkyně klubu E. Šmétková,
která přivítala vedení města, starostu ing. Dohnálka a místostarostku ing. Vítkovou. Dále
majitele slévárny JUDr. Hlaváče, rodinu Dejmkovu a další hosty. Jaroslava Kovaříková pak
přednesla básnickou prózu Františka Halase. Poté promluvil starosta města, který velmi kladně
zhodnotil tento počin klubu.

Po jeho projevu starosta spolu s předsedkyní klubu pamětní desku odhalili, což bylo
doprovázeno velkým potleskem. Účastníci této malé slavnosti se pak přemístili do výstavních
prostor Muzea Boskovicka, kde byla uspořádána výstava obrazů Pavla Bačovského.
3.2.
Uskutečnit 2 členské schůze
Tento úkol byl splněn.
První schůze se uskutečnila 26. února Zúčastnilo se jí 41 členů. V diskusi vystoupilo 15
přítomných.
Druhá schůze se uskutečnila jako Posezení s bábovkou dne 14. října 2008. Zprávu o práci
výboru a plnění plánu práce přednesla E. Šmétková. Přítomno bylo celkem 30 členů. Po krátké
diskusi pokračovala beseda u kávy a bábovky.
Při vybírání termínu je třeba jej dobře zvážit, aby nekolidoval s jinými akcemi, což částečně
ovlivnilo účast.
3.3.
Uspořádat alespoň jedny Hovory s...
Klub připravoval Hovory na téma Hitlerova dálnice. Protože však současně toto téma mělo v
plánu Muzeum Boskovicka a také o uskutečnění tohoto tématu jednal Klub seniorů, rozhodl
výbor od tohoto tématu upustit a doporučit členům, zúčastnit se přednášky v klubu seniorů.
Nakonec i muzeum od konání přednášky upustilo.
3.4.
Vydat aktualizovanou brožurku Židovské město
Skládačka Židovské město v Boskovicích byla v některých bodech aktualizována a doplněna o
údaje týkající se mikve. Kresbu k mikve dodal opět pan Srnec. Skládačka byla vydána v počtu 3
000 kusů k zahájení turistické sezony.
3.5.
Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5
Provoz mikve byl kontrolován především před významnými akcemi, jako je Festival UNIJAZZ.
Jedná se zejména o odstraňování plísně na inventáři, která je způsobena velkou vlhkostí. Byl
také opraven přepad vody s cílem zvýšit hladinu vody.
Nepodařilo se nám zjistit důvod, proč kolísá hladina, především proč čas od času klesá pod
nastavenou výši. Stav je pravidelně sledován. Dík za to patří především manželům Šmétkovým.
V této souvislosti je také třeba zmínit, že při větších kulturních akcích, kdy je očekáván větší
zájem návštěvníků zajišťujeme v mikve dozor, protože průvodce ze synagogy není schopen obě
místa obsloužit.
Služby jsme zajišťovali při festivalu Unijazz a při dnech kulturního dědictví.
3.6.
Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů
V roce 2008 vyšly VLB celkem 4x v plánovaných termínech. Na jejich vydávání jsme obdrželi
grant od města Boskovice.
Problémem zůstává úbytek dopisovatelů a naše marná snaha o získání dopisovatelů nových. A to
i přesto, že ve VLB uveřejňujeme výzvy, aby nám občané psali zajímavosti z jejich bydliště.
V roce 2009 budeme ve vydávání pokračovat.
3.7.
Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na naučných stezkách zdraví a opravovat
zjištěné závady
Úkol je plněn. Především před zahájením turistické sezony je stav informačních tabulí
kontrolován. A také příležitostně v průběhu roku.
Byla provedena oprava tabulí před zámkem, na cestě k novému hřbitovu a u židovského
hřbitova. Při podzimní kontrole bylo zjištěno poškození informační tabule
u domu hrázného přehrady, kde došle k vyblednutí mapy a popisů. Zde jsme se
s hrázným dohodli, že kompletní oprava bude provedena až před zahájením turistické sezony a
otevření cesty přes přehradu v roce 2009.
3.8.

Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy Hustopečska
Tato spolupráce v roce 2008 spočívala především ve vzájemném vyměňování vydávaných
publikací. Oběma klubům zasíláme VLB, případně další materiály. Především materiály zasílané
z Klubu z Pardubic jsou pro nás velice přínosné a inspirující. Je třeba hledat možnosti, jak s nimi
seznamovat větší okruh zájemců.
3.9.

Uspořádat setkání členů KPB a Boskováků žijících v Praze

Po skoro roční přestávce zorganizovali jsme opět setkání boskovických rodáků, členů Klubu
přátel a příznivců v Praze. Uskutečnilo se 27. května v Hotelu Legie
a zúčastnilo se ho kromě zástupců klubu 13 Boskováků žijících v Praze. Přítomné pozdravil Jiří
Bušina a seznámil je krátce s činností klubu a zajímavostmi z Boskovic. Pak již následovala
družná zábava. Bylo jen škoda, že více z pozvaných nenašlo chvíli času na setkání s rodáky.
Pouze 3 z pozvaných se omluvili.
Je potřeba se poradit jak dále tato setkání organizovat, protože je problém získat
v Praze vhodnou místnost, což se zatím dařilo díky pochopení a pomoci ing. Františka Langera.
3.10.
Uskutečnit poznávací zájezd
V úterý 17. června 2008 jsme uskutečnili zájezd do Kartografického centra ve Velkých
Opatovicích. Na vlakovém nádraží se nás sešlo 15 a počasí nám přálo.
V kartografickém centru jsme již byli očekáváni. Vedoucí kulturního zařízení nám poskytl
zasvěcený výklad o historii Velkých Opatovic a o vzniku centra. Blíže nás také seznámil s
historií plastické mapy Moravy, která je centrálním exponátem expozice. Po prohlídce centra
jsme si prohlédli výstavku o historii zámku a také vlastivědné muzeum o historii Velkých
Opatovic a výstavku sochařských děl sochaře Otáhala, který
v Opatovicích žil a tvořil. Náš srdečný dík patří vedoucímu kulturního zařízení, paní Pospíšilové
a Budínové.
Druhý zájezd se uskutečnil v měsíci září do Adamova na prohlídku světelského oltáře a do
jeskyně Výpustek. I přesto, že pozvánky obdrželi všichni boskovičtí členové, zájezdu se
zúčastnilo pouze 8 zájemců. Akce proběhla ke spokojenosti účastníků, část z nich ještě
pokračovala do Křtin a odtud autobusem do Blanska na vlak.
Podobné zájezdy chceme uskutečňovat i v roce 2009.
3.11.
Pokusit se o instalaci desky na DLPP ve Smetanově ulici
Možnost instalovat pamětní desku na útulně pro sirotky (dnes DLPP) jsme projednali s
ředitelkou léčebny, která v konečné fázi neměla zásadních připomínek. S ohledem na
plánovanou opravu fasády (zateplení) bude to však možné až v roce 2009. Ke konci
hodnoceného roku 2008 má klub písemný souhlas od majitele budovy - jihomoravského kraje,
rozpočet na zhotovení desky a dohodu s projektantem opravy budovy o přípravě místa pro
desku.
V roce 2009 bude nutné projednat pomoc při financování desky s městem Boskovice, případně
hledat další sponzory. Je zařazeno do návrhu plánu činnosti KPB na rok 2009.
3.12.
U příležitosti 100. výročí vysazení lipové aleje Svatopluka Čecha se pokusit o instalaci
pamětní desky
Náš návrh na umístění kamene s pamětní deskou na dnešním počátku aleje (roh ulice Sv. Čecha
a Na Chmelnici byl radou města zamítnut. Našli jsme řešení tím, že jsme informaci o výročí
vysazení aleje umístili na informační tabuli na naučné stezce zdraví asi uprostřed aleje na cestě
ke hřbitovu. Informace je dostatečně výrazná a plně splňuje náš původní záměr, připomenout
tento významný čin Okrašlovacího spolku v Boskovicích.
4. Zhodnocení akcí zařazených mimo plán
4.1.
Vzpomínka na O. Kubína ke 125 výročí narození.
Dne 22. října 2008 se uskutečnila ve spolupráci s městem Boskovice vzpomínková akce na
Otakara Kubína v den 125. výročí jeho narození. U pomníku na ulici kpt. Jaroše se sešlo 20
obyvatel města. Mistrovo narození a jeho význam pro město krátce připomněl starosta města ing.
Dohnálek a předsedkyně Klubu přátel E. Šmétková. Potom položili k pomníku kytice květin.
Škoda, že tato krátká vzpomínková akce zůstala bez většího zájmu veřejnosti.
4.2.
Beseda s pí. Oldřichovou - Olympiáda v Londýně v roce 1948
Ve středu 4. června 2008 uspořádal Klub ve spolupráci s KZMB besedu s paní Olgou
Oldřichovou - Šicnerovou, přímou účastnicí na olympiádě v Londýně v roce 1948. Besedy se
zúčastnilo 20 občanů. Měla slavnostní ráz, neboť na ni přišel starosta města ing. Dohnálek a
místostarostka ing. Vítková, aby v úvodu popřáli paní Olze Oldřichové k jejímu významnému
životnímu výročí a předali dárek a kytici. I předsedkyně Klubu předala naší člence kytici s
přáním mnoho zdraví do dalších let. Potom již paní Olga velice poutavě vyprávěla o svých

sportovních úspěších i prohrách. Všichni jsme velice pozorně poslouchali, co všechno ve své
sportovní kariéře prožila a jaké podmínky pro vrcholový sport měli tehdy před 60 lety naši
sportovci.
4.3.
Účast na besedě v Muzeu Boskovicka - Codex gigas
Přizváním členů klubu jsme pomohli zajistit účast na besedě s výrobcem kopie knihy Codex
gigas, která se uskutečnila v červenci v Muzeu Boskovicka. Beseda byla velmi zajímavá.
4.4.
Spolupráce s Muzeem Boskovicka
V hodnoceném roce se rozšířila spolupráce s muzeem při realizaci jejich akcí. Byla to zejména
spolupráce při zajišťování obrazů pro výstavu Pavla Bačovského, poskytnutí podkladů o
majitelích fotografií a dalších materiálů pro připravovanou výstavu o sportu v Boskovicích a
podobně.
5. Práce výboru klubu
Výbor KPB má 8 členů a scházel se pravidelně každých 14 dní. Celkem jsme se sešli 21krát. Kromě
schůzí výboru se konaly ještě 2 členské schůze – v únoru a říjnu. Účast členů výboru na schůzích i
akcích byla dobrá. 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, která
práci ve výboru od srpna do konce roku přerušila, a Oldřiška Sokolová, která z rodinných důvodů
během roku pomáhá pouze při akcích, které se konají o víkendech.
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. I v roce 2008 se
vždy jeden člen revizní komise účastnil výborových schůzí.
V komisích MÚ v roce 2008 pracovali Jarmila Winklerová, Eliška Pokorná a Ing. Zdeněk Vašek.
Práce výboru i revizní komise byla v roce 2008 dobrá a plán práce byl dodržen a odpovědně plněn.
Činnost Klubu je prezentována na webových stránkách www.boskovice.cz v oddíle kluby.
Připravovala je členka Klubu Mgr. Pavla Pitnerová. Novou podobu stránek pro rok 2009 připravil
také člen Klubu Tomáš Pitner.
Mimo to je práce Klubu prezentována 4x ročně na stránkách Vlastivědných listů Boskovicka.
6. Zhodnocení členské základny
V průběhu druhého pololetí se výbor několikrát zabýval upřesněnním členské základny. Ze seznamu
členů byli vyškrtnuti ti, kteří se odstěhovali a také ti, kteří dlouhodobě nezaplatili příspěvky.
Byl také aktualizován seznam boskovických členů přidělených jednotlivým důvěrníkům.
K 31. prosinci 2008 má klub 135 členů. Z toho je 98 členů bydlících v Boskovicích, 37 členů
bydlících mimo Boskovice.
Bylo také provedeno vyhodnocení placení členských příspěvků. Bylo konstatováno, že 31 členů
nemá zaplaceny členské příspěvky za jeden, někteří až za tři roky.
7. Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že Klub přátel Boskovic splnil úkoly, které si pro rok 2008 vytýčil a
které schválila členská scůze.
V roce 2009 bude třeba se více zaměřit na zapojování jednotlivých členů do práce klubu a snažit se
pro práci v něm získat nové další členy.

