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Úvod 
Činnost klubu přátel Boskovic pokračovala v roce 2009 podle schváleného plánu práce, 
schváleného členskou schůzí dne 24. února 2009. Tento plán byl pak výborem rozpracován do 
jednotlivých kroků na příslušná pololetí. V roce 2009 nebyly v plánu větší akce náročné na 
finance. Obsahoval rozhodující aktivity, které zabezpečovaly splnění hlavních cílů klubu, daných 
stanovami.  
Kladně lze hodnotit, že Klub si stále udržuje dobré hodnocení mezi občany i institucemi města. 
Dobrá byla i spolupráce s jeho představiteli. Bohužel se nám nedaří získat větší podporu od 
sponzorů z podnikatelské sféry. I přes tento problém se nám dařilo plánované akce zdárně 
realizovat.  
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2.1. Uskutečnit dvě členské schůze – únor a září  
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2.6. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie  
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2.8. Zorganizovat výtvarnou soutěž pro žáky a studenty boskovických škol 
2.9. Realizovat pamětní desku na DLPP 
2.10. Pokusit se o získání místnosti pro klubovou činnost  
2.11. Pomáhat při realizaci výstavy ke 40. výročí smrti Otakara Kubína  
2.12. Připravovat medailonky boskovických osobností 
 
3. Zhodnocení plánovaných akcí 
3.1. Uskutečnit dvě členské schůze – únor, září 
Obě členské schůze se uskutečnily.  
První 24. února 2009 ve videosále kina. Přítomno bylo 49 členů a příznivců KPB. Prvním bodem 
byla zpráva předsedkyně o činnosti klubu v roce 2008. Pak následovala zpráva pokladní o 
hospodaření klubu a zpráva revizní komise o kontrole hospodaření. Po diskusi ke zprávám byl 
přednesen návrh plánu práce na rok 2009. Tento byl schválen.  
V diskusi se hovořilo zejména o problémech s čistotou města a udržováním pořádku. Byly také 
navrženy možné trasy zájezdů.  
Druhá členská schůze v tomto roce se konala 29. září za účasti téměř 40 členů. 
V úvodu předsedkyně KPB Eva Šmétková přednesla zprávu o průběžném plnění plánu na rok 
2009. Většina naplánovaných akcí je již splněna – 2 členské schůze, mikve, VLB, tabule 



Naučných stezek zdraví (jejich kontrola a obnova), spolupráce s Hustopečemi a Pardubicemi, 2 
zájezdy, výtvarná soutěž žáků a studentů. 
Průběžně se plní úkoly trvalejšího rázu – medailonky známých osobností Boskovicka, VLB, 
tabule Naučných stezek zdraví a doplňuje se evidence členské základny a nové rozdělení 
důvěrníků, deska na DLPP (až po rekonstrukci budovy). V nejbližší době se ještě na 16. října 
připravuje vzpomínkové setkání u pomníku Otakara Kubína u příležitosti 40. výročí jeho úmrtí. 
Diskuse se potom týkala některých problémů, které jsou permanentní a nejsou řešeny – 
nepořádek ve městě, rušení nočního klidu, doprava, parkování. Vyšel návrh na napsání dopisu 
představitelům města s požadavkem tyto problémy už nějak řešit. Hovory s … uspořádat právě s 
touto tematikou, protože toto všechno kazí „image“ našeho města. 
Na závěr členské schůze se členové shodli na dalších zájezdech v příštím roce.  
K oběma členským schůzím je třeba konstatovat, že místnost videosálu kina při účasti 40 
přítomných je naprosto nedostatečná. Zejména, pokud je schůze pojata jako posezení 
s bábovkou. 
 
3.2. Uspořádat alespoň jedny Hovory s …. na aktuální téma 
 Výbor se několikrát zabýval zorganizováním těchto Hovorů. Nejprve bylo jejich konání přeloženo 
na podzim. Nakonec jsme však od jejich konání ustoupili. A to proto, že se na nich opakuje stále 
stejné téma – pořádek a čistota. Bylo rozhodnuto předat dosavadní připomínky členů z členských 
schůzí zástupcům města se žádostí o sdělení jejich stanoviska. Toto stanovisko pak sdělit na 
členské schůzi.  
 
3.3. Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5 
Stav mikve je průběžně kontrolován, zejména na počátku turistické sezóny a před významnými 
turistickými akcemi. Stav je dobrý. V minulém roce se v důsledku sucha a menšího přítoku vody 
snížila hladina. Před jarní sezónou 2010 bude provedeno vyspárování obvodových stěn aby byl 
minimalizován únik vody.  
Při festivalu Unijazz a při dnech kulturních památek jsou v mikve organizovány služby ze členů 
klubu, protože dozor v synagoze by zájem turistů nemohl zvládnout.  
 
3.4. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka.  
Vlastivědné listy Boskovicka vyšly v roce 2009 čtyřikrát, vždy v polovině posledního měsíce 
čtvrtletí. První 3 čísla v rozsahu čtyř stran, čtvrté číslo o šesti stranách. Snahou bylo 
popularizovat významné rodáky Boskovic a vlastivědné zajímavosti regionu.  
Na jejich vydávání jsme obdrželi grant od města Boskovice, což nám velice ulehčilo naši práci 
s jejich vydáváním.  
Problémem je stále nedostatek dopisovatelů, kteří by do VLB přispívali. Stále uveřejňujeme výzvy 
a prosby k občanům, aby nám posílali příspěvky o významných věcech v jejich bydlišti. Naše 
výzvy však nepadají na úrodnou půdu. VLB posíláme 32 zájemcům z celé republiky. 
 
3.5. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na naučných stezkách  
Informační tabule na naučných stezkách zdraví pravidelně kontrolujeme, zejména důkladnou 
kontrolu pak provádíme na jaře před zahájením turistické sezóny. Bohužel činnost vandalů je 
rychlejší, než naše snažení. Před sezónou 2009 jsme museli opravit celkem 6 tabulí, u třech bylo 
nutné vyměnit všechny texty. Totálně byla zničena tabule na vyhlídce, část textů bylo nutné 
vyměnit na informačních tabulích u hřbitova, v Pilském údolí, u hradu, u židovského hřbitova. Ti 
co nám inf. tabule ničí, by si měli uvědomit, že nás to kromě práce stojí i nemalé finanční 
prostředky.  
 
3.6. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy 
Hustopečska 
Tato spolupráce v roce 2009 pokračovala především ve vzájemném vyměňování vydávaných 
publikací. Oběma klubům zasíláme VLB, případně další materiály. Materiály, které dostáváme od 
Klubu přátel Pardubicka jsou pro nás velice zajímavé a přínosné. Zatím však se s nimi 
seznamuje jen úzký okruh čtenářů. Bude třeba projednat možnost dát je do čítárny v knihovně, 
kde by se s nimi mohli seznámit členové klubu seniorů i další čtenáři.  



 
3.7. Uskutečnit poznávací zájezd  
V roce 2009 se uskutečnily dva poznávací zájezdy. 28. dubna 2009 jsem jeli do Pardubic, kde 
jsme uskutečnili besedu s Jiřím Palečkem, jednatelem klubu přátel Pardubicka. Ten nás seznámil 
s činností klubu a poté nás provedl historickou částí Pardubic.  
Druhý zájezd se uskutečnil 22. září 2009 do Poličky. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 21 zájemců. 
Průvodkyní nám byla naše členka Jana Kučínská, která nás seznámila s historií Poličky a potom 
nás provázela zajímavými místy města. Účastníky zájezdu byl její výklad a celý zájezd hodnocen 
velmi kladně.  
 
3.8. Zorganizovat výtvarnou soutěž pro žáky a studenty boskovických škol 
Soutěž byla vyhlášena v polovině února s uzávěrkou odevzdání soutěžních prací do 15. dubna 
2009. Jako téma soutěže bylo dáno „Jsou Boskovice opravdu zdravé město? Pro první tři místa 
v každé věkové kategorii (byly 4 ) byly připraveny věcné ceny, všichni účastníci obdrželi diplom. 
Zúčastnilo se 22 soutěžících a jeden kolektiv ze ZŠ Sušilova, 21 soutěžících z Gymnázia 
Boskovice a 14 soutěžících ze Střední pedagogické školy v Boskovicích.  
Vyhodnocení soutěže a výstavka nejlepších prací se uskutečnila 23. června v Galerii Otakara 
Kubína, kterou nám poskytl její majitel Josef Bařinka a trvala do neděle 28. června 2009.  
O organizaci soutěže se vzorně postarala Eva Čadová  
 
3.9. Realizovat pamětní desku na DLPP 
Ve výboru KPB bylo rozhodnuto umístit na dům Dětské léčebny pohybových poruch na 
Smetanově ulici repliku pamětní desky, která připomíná vznik tohoto zařízení a je umístěna ve 
vstupní chodbě budovy. Po projednání s ředitelkou DLPP, která projevila souhlas s naším 
záměrem byly provedeny potřebné kroky k realizaci, která byla podmíněna zhotovením zateplení 
budovy a opravou fasády. Byl požádán krajský úřad – majitel budovy o souhlas s instalací, který 
byl udělen. S projektantem opravy fasády bylo dojednáno zapracování do projektu. U kamenické 
firmy byl vyžádán rozpočet na zhotovení desky. Dále bylo rozhodnuto posečkat s výrobou desky 
do zahájení plánovaných oprav, které byly pro nedostatek financí přeloženy na pozdější dobu. 
Tento úkol bude sledován i v roce 2010. 
 
3.10. Pokusit se o získání místnosti pro klubovou činnost 
Tento úkol se nepodařilo realizovat. Jako možnost se jeví dohodnout se s ředitelkou Muzea 
Boskovicka, které obdrželo od města další prostory v levé části přízemí Rezidence. Bude to však 
odvislé od vybavení těchto prostor potřebným nábytkem a zařízením. Výbor bude v této snaze i 
nadále pokračovat ve spolupráci s klubem seniorů KZMB.  
 
3.11. Pomáhat při realizaci výstavy ke 40. výročí smrti Otakara Kubína  
Tento úkol nebyl splněn. Muzeum Boskovicka, které mělo v plánu výstavu pořádat od tohoto 
záměru ustoupilo, protože náklady na pojištění vystavovaných obrazů překročily možnosti muzea.  
 
3.12. Připravovat medailonky boskovických osobností 
Na zpracování medailonků se pracovalo průběžně po celý rok. Hlavní podíl na tom měli 
předsedkyně Eva Šmétková, Ilja Melkus a Jaroslava Kovaříková, kteří se zaměřili na přepisování 
textů do počítače. Do konce roku je zpracováno přes 70 osobností. Na tomto úkolu se bude 
pokračovat i v roce 2010. 
 
4. Zhodnocení akcí zařazených mimo plán 
4.1. Udělení čestného členství Bedřichu Čelikovskému 
Členská schůze konaná dne 29. září 2009 schválila udělit Bedřichu Čelikovskému k jeho 80 
narozeninám statut čestného člena KPB. Diplom se jmenováním mu byl předán při jeho návštěvě 
v Boskovicích. Klub tak ocenil jeho aktivní pomoc při realizaci pamětních desek na území města.  
 
4.2. Vlastivědný zájezd do Jevíčka a Horního Smržova  
Vlastivědný kroužek KZMB uspořádal dne 7. října 2009 autobusový zájezd do Jevíčka a Horního 
Smržova. Byli jsme přizváni ke spolupráci, proto jsme nabídli účast našim členům a 



spolupracovali při přípravě. V Jevíčku jsme si prohlídli synagogu a věž, provázel nás pan Plech. 
V Horním Smržově jsme navštívili muzeum venkova. Účastníci zájezdu byli s programem 
spokojeni.  
 
4.3. Vzpomínkové setkání u pomníku Otakara Kubína  
Ke 40. výročí úmrtí Otakara Kubína jsme ve spolupráci s městem Boskovice uspořádali 
vzpomínkové setkání u jeho pomníku na ulici Kpt. Jaroše. Za město se setkání zúčastnil starosta 
města ing. Jaroslav Dohnálek a místostarostka ing. Jaromíra Vítková. Setkání, kterého se 
zúčastnilo 32 občanů, zahájila Jaroslava Kovaříková, která také přednesla krátký proslov. Poté 
přednesl projev starosta města. Po projevech byly k pomníku položeny kytice od Klubu a od 
města Boskovice.  
 
5. Zhodnocení práce výboru klubu.  
Výbor KPB má v současné době 8 členů. Scházel se přesně podle plánu práce, v případě 
potřeby i mimořádně. Celkem jsme se sešli dvacetkrát. Kromě schůzí výboru se konaly ještě 2 
členské schůze – v únoru a září. 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, Mgr. 
Eva Čadová a Vlasta Procházková. 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 2009 se vždy jeden člen revizní komise účastnil výborových schůzí. 
Práce výboru i revizní komise byla v roce 2009 dobrá a plán práce byl dodržen a odpovědně 
plněn. 
Činnost Klubu je prezentována 4 x ročně na stránkách Vlastivědných listů Boskovicka.  
 
6. Zhodnocení členské základny 
Ke konci kalendářního roku 2009 byla provedena podrobná aktualizace celé členské základny. 
Došlo také k přerozdělení členů jednotlivým důvěrníkům. 
K 31. prosinci 2009 měl Klub celkem 136 členů. Z toho je 92 členů žijících v Boskovicích, 25 
členů mimo Boskovice a 19 členů žijících v Praze.  
Bylo také provedeno vyhodnocení placení členských příspěvků a konstatováno, že členové KPB 
své příspěvky v pořádku platí. 
 
7. Závěr 
Z výše uvedeného vyplývá, že Klub přátel Boskovic splnil úkoly, které byly pro rok 2009 
stanoveny členskou schůzí dobře. Podařilo se stabilizovat členskou základnu.  
V roce 2010 budeme ve vydávání VLB pokračovat.  
V roce 2010 budeme se muset více zaměřit na zapojování jednotlivých členů do práce klubu a 
také se pokusit pro práci v něm získávat další nové, zejména mladší členy. 


