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1. Úvod
Činnost Klubu přátel se v roce 2013 odvíjela od celoročního plánu práce schváleného členskou
schůzí konané dne 26. 3. 2013. Jednotlivé úkoly pak byly zařazeny do půlročních plánů práce,
podle kterých pak byla řízena činnost výboru klubu. V roce 2013 neobsahoval plán práce akce
náročné na zajišťování financí, byly to akce, které zabezpečovaly pravidelný chod Klubu a 2
stěžejní akce ve druhém pololetí a to vzpomínka na 200. výročí ukončení napoleonských válek a
vzpomínková akce k 130. výročí narození Otakara Kubína. Při hodnocení roku 2013 můžeme
konstatovat, že se nám podařilo plánované akce úspěšně splnit a přidat něco navíc a přispět tak
k rozvoji kulturní a společenské činnosti ve městě.
2. Plán činnosti na rok 2013
2.1. Uskutečnit dvě členské schůze – březen, listopad
2.2. Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5
2.3. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka
2.4. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na Naučných stezkách zdraví a opravovat
zjištěné závady
2.5. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy
Hustopečska
2.6. Uskutečnit dva zájezdy – dle návrhu členů KPB
2.7. Připravovat medailonky boskovických osobností
2.8. Akce k výročí napoleonských válek a k výročí Otakara Kubína
2.9. Zajistit další vydání Vyprávěnek od M. Minxové

3. Hodnocení plánovaných akcí
3.1. Uskutečnit dvě členské schůze – březen, listopad
První členská schůze se uskutečnila 26. 3. 2013 ve videosále kina. Zúčastnilo se 35 členů.
Předsedkyně KPB Jarmila Winklerová přednesla zprávu o činnosti za rok 2012. Po ní

následovala zpráva o hospodaření, kterou přednesla Jaroslava Kovaříková zprávu revizní komise
přednesl její předseda pan Šafář. Zároveň požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů.
Nově byla do této funkce navržena a zvolena Květa Mezerová. Dále byl výbor Klubu posílen o
novou členku Danu Henkovou, místo Věry Palánové, která je dlouhodobě nemocná. Následovala
obsáhlá diskuse, občerstvení a závěrem schůze byl schválen plán práce na rok 2013.
Druhá členská schůze se uskutečnila 12. 11. 2013 rovněž ve videosále kina za účasti 52 členů.
Schůzi zahájila předsedkyně J. Winklerová zhodnotila činnost Klubu od poslední členské schůze
a poblahopřála panu Josefu Šafářovi k jeho významnému životnímu jubileu. Poděkovala mu za
jeho mnohaletou činnost ve výboru jako předseda revizní komise a předala dárek s kytičkou. Byl
zajištěn kulturní program – projekce fotografií na plátno ve videosále z akcí, které Klub v roce
2013 realizoval. Následovala diskuse, občerstvení a závěr schůze..
3.2. Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5
Stav mikve je pravidelně kontrolován, před zahájením turistické sezóny je prováděn úklid.
Průběžně jsou služby poskytující návštěvníkům výklad o historii mikve zajišťovány pracovníkem
Muzea ze synagogy. Při větších akcích, jako je Festival Boskovice - Unijazz, dny otevřených
památek aj. jsou služby zajišťovány naší členkou Oldřiškou Sokolovou.
3.3. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka
V průběhu roku 2013 byla vydána 4 čísla VLB všechna v rozsahu 4 stran. Jednotlivá čísla byla
zasílána přihlášeným odběratelům, kteří si zaplatili poštovné. Dále také povinné výtisky oběma
spřáteleným klubům. Problémem zůstává získávání dostatku článků od přispěvatelů i přesto, že
dle dohody s Muzeem z roku 2012 je spolupráce s pracovníkem Muzea Petrem Vítámvásem
intenzívnější a řadu článků do Vlastivědných listů zajistil.
3.4. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na Naučných stezkách zdraví a opravovat
zjištěné závady
Informační tabule na Naučných stezkách zdraví a na Naučné stezce židovským městem byly 2x v
roce kontrolovány. Tabule v židovském městě jsou v pořádku. Nepodařilo se zpět nainstalovat
informační tabuli na židovských lázních, kterou nový majitel odstranil. Také malá označení
historických objektů – bývalý rabinát Plačkova 29 a židovských lázní nedovolili majitelé těchto
domů na ně po jejich opravě znovu nainstalovat. Horší situace je s některými informačními
tabulemi na Naučných stezkách zdraví, které nám vandalové neustále ničí. Tato situace je
pravidelně řešena na jednáních výboru. Nejhorší situace je s tabulí u cesty Pod Oborou, kterou
vandalové vytrhli za země a pohodili do lesa a s tabulí u hřbitova. Tyto tabule musí být znovu
osazeny a nově vybaveny texty. Ve výboru Klubu bylo nakonec rozhodnuto vzhledem k velkým
finančním nákladům na tyto opravy vyvolat jednání s Městským úřadem Boskovice o předání
těchto tabulí do majetku města. Toto se na podzim uskutečnilo u místostarosty Dominika Božka,
byla předána naše písemná žádost na MÚ i na MP Holding, bohužel do dnešního dne jsme
neobdrželi odpověď.
3.5. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy
Hustopečska

Spolupráce byla bohužel v roce 2013 realizována opět jen formou výměnou tiskovin. Na oba
kluby zasíláme pravidelně 2 výtisky VLB. Z Pardubic dostáváme jimi vydávané Vlastivědné listy
a Zprávy. Oba tyto časopisy mají velmi dobrou úroveň, jsou tištěny na křídovém papíře a mají
velmi bohatý obsah. Výbor se bude muset zamyslet, jak se s tímto naším hendikepem vyrovnat.
3.6. Uskutečnit 2 poznávací zájezdy – podle návrhů členů KPB
První zájezd byl naplánován na květen 2013 a také se dne 22. 5. 2013 uskutečnil. Výbor KPB
připravil zájezd linkovým autobusem do Lysic na prohlídku zámku a zahrad. Zájezd byl nabídnut
také KZMB pro Klub seniorů, ale bohužel se nás na nádraží sešlo pouze osm členů. Prohlídka
zámku i zahrady byla velmi pěkná a zajímavá, ale pro tak malý zájem členů jsme se ve výboru
rozhodli, že v letošním roce už žádný další zájezd nebudeme připravovat.
3.7. Připravovat medailonky boskovických osobností
Další osobnosti jsou doplňovány průběžně během celého roku. Ke konci roku 2013 bylo
zpracováno už více než 130 medailonků, které jsou abecedně seřazeny a instalovány na naší
stránce na internetu. Velkou zásluhu na realizaci a zpracování mají Eva Šmétková a Tomáš
Pitner, který provedl novou instalaci našich webových stránek a zaplatil finanční poplatek formou
sponzorského daru. Výbor Klubu se zabývá hodnocením plnění tohoto bodu nejméně 1x za
pololetí.
3.8. Plánované akce k výročí napoleonských válek a výročí narození Otakara Kubína
V druhém pololetí roku 2013 byla stěžejní akcí, kterou výbor Klubu připravoval delší dobu,
vzpomínka na 200. výročí ukončení napoleonských válek. I tyto události se totiž týkají Boskovic
a protože většina občanů našeho města toto vůbec neví, připravil výbor Klubu ve spolupráci s
rodinou Mensdorff–Pouilly tuto vzpomínkovou akci. Kromě známých míst kde se bojovalo
(Slavkov, Chlumec nad Cidlinou, až po poslední bitvu u Lipska v roce 1813) existuje i řada
neznámých měst kudy se vojska přesouvala a kde vojáci umírali. Tímto městem jsou i Boskovice,
kde jsou francouzští, rakouští a italští vojáci pohřbeni v zámecké zahradě, protože na zámku byl
vojenský lazaret. Vzpomínkové akce se zúčastnili zástupci Města Boskovice – starosta ing.
Jaroslav Dohnálek, rodiny Mensdorff–Pouilly, Muzea Boskovicka a především vojáci v
dobových uniformách s markytánkou. Čestnou salvou a položením květin jsme uctili památku
zesnulých vojínů. Poděkování patří rodině Mensdorff–Pouilly, která nám umožnila tuto akci
uskutečnit na jejich pozemku a další dík za opravu dřevěného kříže, který připomíná toto pietní
místo.
Další plánovaná akce se uskutečnila 22. 10. 2013 a to vzpomínkové setkání u pomníku Otakara
Kubína při příležitosti 130. výročí jeho narození. Jaroslava Kovaříková seznámila přítomné s
jeho životem a dílem a zavzpomínali jsme i na rok 2003, kdy se pomník na popud KPB zbudoval
a na jeho tvůrce akademického sochaře, boskovického rodáka Bedřicha Čelikovského a na
Antonína Paděru, majitele slévárny v Dolní Lhotě, který bustu odlil. Zúčastnila se i
místostarostka ing. Jaromíra Vítková a členové rodiny jeho bratra.
Mimo těchto 2 akcí byla v lednu 2013 na žádost ředitelky Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar
Hamalové přesunuta výstava fotografií Boskovice známé i neznámé do Muzea (výstava byla až
do 31. 12. 2012 v kině Panorama, v tom měsíci se promítaly hodně navštěvované premiéry, takže
naši výstavu vidělo několik set návštěvníků, z čehož máme velkou radost). Výstava byla v Muzeu

až do konce února. V té době tam probíhala výstava Boskovický betlém od Jar. Koutného.
Doplnili jsme ho dalšími figurkami, které nám zaslal a KPB se podílel dne 14. 2. 2013 na
slavnostní derniéře výstavy. Panu Koutnému byl odeslán dopis o celé události – odepsal a byl
velmi dojatý.
3.9. Vydání knihy Pověsti a vyprávěnky
Kniha Pověsti a vyprávěnky se během roku 2013 vyprodala. Vzhledem k tomu, že je o ni stále
zájem, vydali jsme ji znovu nákladem 500 kusů a byla dána okamžitě do prodeje.
4. Zhodnocení práce výboru Klubu
Výbor KPB má v současné době 9 členů. Scházel se pravidelně 2x měsíčně. Uskutečnilo se
celkem 22 výborových schůzí. Klub má tříčlennou revizní komisi a jeden člen této komise se
vždy účastnil výborových schůzí. Práce výboru i revizní komise byla v roce 2013 dobrá a plán
práce byl dodržen a odpovědně plněn. Činnost Klubu je prezentována 4x ročně na stránkách
VLB.
5. Zhodnocení členské základny
Stav členů je aktualizován vždy ke konci kalendářního roku. K 31. prosinci 2013 měl Klub
celkem 123 členů. Z toho je 79 bydlících v Boskovicích, 15 v Praze a 29 v ostatních místech
republiky. V roce 2013 ubylo 8 členů z důvodu úmrtí, nemoci, stáří a 1 členka přistoupila.
Většina členů je v důchodovém věku a nedaří se nám získat další členy, zejména z řad mladých
lidí. Většina členů má členské příspěvky uhrazeny, tyto jsou hlavním zdrojem příjmů Klubu.
6. Závěr
Závěrem zprávy je možno konstatovat, že Klub přátel Boskovic i v roce 2013 plnil stanovené
úkoly dané členskou schůzí dobře. Je také dobře hodnocen mezi občanskými sdruženími ve
městě. Zatím mu však chybí větší podpora podnikatelské sféry, protože musí při plánování
činnosti mít stále na mysli finanční zajištění.

