Klub přátel Boskovic, z. s.
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1. Úvod zprávy
Celý rok 2015 se nesl v duchu 20 let od založení KPB. Klub rozvíjel svoji činnost podle členskou
schůzí schváleného plánu práce. Tento plán byl rozpracován do půlročních plánů práce výboru. Tyto plány
byly směrovány k datu 14. října. Na tento den byla naplánována slavnostní schůze na oslavu 20. výročí
založení Klubu přátel Boskovic.
I tento rok, stejně jak předchozí rok 2014 byl skromnější na velké akce. Finance byly směrovány na
přípravu oslavy.
Tento rok se bohužel negativně zapsal do činnosti Klubu. Byli jsme nuceni přerušit vydávání
Vlastivědných listů Boskovicka a to především proto, že se nám nepodařilo zajistit distributora VLB, který
by nahradil regionální noviny Boskovicko, které nám po celých 20 let tuto službu bezplatně poskytovaly.
Také se nám nedaří rozšiřovat členskou základnu, zejména o mladší občany našeho města. Tomuto
problému bude nutné se v roce 2016 aktivně věnovat, stejně tak jako získávání sponzorů z řady podnikatelů.
Přes všechny problémy se dařilo úkoly zvládat a dál upevňovat pozici Klubu přátel mezi ostatními
neziskovými organizacemi ve městě.
2. Plán činnosti na rok 2015
1. Připravit slavnostní členskou schůzi KPB ke 20. výročí založení klubu spojenou s výstavou a dalšími
akcemi dle samostatného plánu.
2. Pečovat o provoz mikve v domě číslo 3/5 U Templu
3. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na Naučných stezkách zdraví. Zjištěné závady ve
spolupráci s MÚ odstraňovat.
4. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy Hustopečska.
Hledat nové formy spolupráce.
5. Uskutečnit 2 tématické zájezdy dle návrhů členů
6. Pokračovat v doplňování medailonků boskovických osobností
7. Připravit vzpomínkovou akci na oběti náletu 5. května 1945
8. Provést dokumentaci dalších mikví ( Zborovská 5 a Antonína Trapla)
9. Vyhlásit akci Nábor nových členů do KPB
Tento plán byl projednán a schválen na členské schůzi dne 4. března 2015.

3. Zhodnocení plánovaných akcí
3.1 Slavnostní členská schůze ke 20. výročí KPB
Příprava slavnostní schůze započala již v průběhu 2. čtvrtletí roku, termín konání byl stanoven na 14.
října 2015 do sálu kina. Součástí oslav byla kromě členské schůze výstava o činnosti KPB za uplynulých 20
let, vydání zvláštního čísla VLB s obdobným obsahem jako výstava. Pro odměnu zasloužilým členům klubu
a významným hostům byly připraveny plakety s motivem znaku KPB a model ptáčka, který má klub ve
svém znaku.
Do přípravy výstavy a zvláštního čísla VLB se velmi aktivně zapojil Ilja Melkus, který veškeré
materiály zpracovával na počítači a byl ve spojení s tiskárnou. V jeho práci mu byly nápomocny Jarmila
Winklerová , Jaroslava Kovaříková a Jiří Bušina.
O zajištění suvenýrů se postarala Eva Čadová. Postupně, na jednotlivých schůzích výboru byly
upřesňovány detaily jednotlivých částí oslav. Ku příkladu bylo dohodnuto, aby slavnostní číslo VLB bylo
dodáno do všech domácností ve městě. K tomu bylo získáno celkem 20 členů, mezi které byly rozděleny
jednotlivé ulice města, do nichž budou VLB rozneseny. Tato akce byla úspěšná a noviny ve všech
domácnostech přispěly k dobré propagaci klubu. Celkem bylo rozneseno necelých 5 000 výtisků.
Velkou pomocí nám bylo schválení grantu z grantového programu města Boskovice. Bez něj bychom
nebyli schopni tuto akci zvládnout.
Výstava o dvacetileté činnosti klubu byla instalována v přísálí kina KZMB. Na její instalaci se podíleli
téměř všichni členové výboru.
Slavnostní schůze se zúčastnilo 75 členů a 9 hostů, mezi nimi starostka a místostarostové města,
z významných hostů Bedřich Čelikovský a manželka zesnulého pana Paděry MUDr. Miroslava Paděrová.
Oba pánové nám velice pomáhali s výrobou pamětních desek. Přítomné přivítala předsedkyně klubu, po
které pozdravila přítomné starostka města Hana Nedomová. K projevům se připojila také místostarostka
města Jaromíra Vítková, která poděkovala klubu za jeho dosavadní práci ve městě. Také ředitelka muzea
Muzea Boskovicka Dagmar Hamalová poděkovala klubu za dobrou spolupráci. Slavnostní hodnotící projev
pak přednesla Jaroslava Kovaříková. Nesmím zapomenout na kulturní úvod, který přednesli žáci Střední
pedagogické školy. Po projevu Jaroslavy Kovaříkové byly přítomným hostům předány pamětní listy a
připravené upomínkové předměty. Po nich byli oceněni pamětními listy a plaketami zakládající členové
klubu Jaroslav Bránský, Eva Šmétková, Jarmila Winklerová, Ilja Melkus, Jiří Bušina, Miroslav Pupík,
Libuše Válková a Bohumil Válka.
Poté byla slavnostní schůze ukončena a přítomným bylo nabídnuto malé občerstvení.
Závěrem je možné konstatovat, že schůze měla slavnostní ráz a i účast byla hojná. Bohužel pro nemoc
chyběl první předseda klubu Jaroslav Bránský.
Ještě je nutné uvést, že zvláštní číslo VLB a hodnocení práce klubu bylo do konce října zasláno všem,
kteří VLB odebírali v minulosti a také některým dalším členům bydlícím mimo Boskovice.
3.2. Pečovat o provoz mikve
Stav mikve je po celý rok pravidelně kontrolován členkou výboru Oldřiškou Sokolovou a také
průvodcem v synagoze p. Janíkem. I v tomto roce jsme při akcích, jako Unijazz nebo Husí slavnosti
zajišťovali v mikve službu pro návštěvníky.
V průběhu roku jsme nezaznamenali žádný posun ve změně majitele domu. Teprve začátkem prosince
se ozvala nová majitelka domu Zita Musilová, která nás upozornila na problémy, které vyvstaly při realizaci
kupní smlouvy. Upozornila nás na skutečnost, že majitelkou sklepa ve které se mikve nachází není rodina

pana Novotného, ale spolumajitelka části domu paní Ševčíková. Proto bude nutné uzavřít s ní novou dohodu
o užívání. Vzhledem k blížícímu se konce roku bude s paní Ševčíkovou jednáno ihned po Novém roce.
3.3. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na Naučných stezkách zdraví
Během roku byl stav informačních tabulí sledován a zjištěné závady byly odstraňovány. V tom výboru
byly velmi nápomocni manželé Šmétkovi.
Bylo dokončeno jednání o převzetí tabulí na naučných stezkách městem Boskovice. Byla podepsána
darovací smlouva a tabule fyzicky předány. Současně byly předány i texty, které jsou na tabulích.
Dosud se nepodařilo předat do majetku města tištěné průvodce po naučných stezkách zdraví, které
zůstaly v našem majetku. Bude třeba o tom jednat v roce 2016.
3.4. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy
Hustopečska
3.4.1. Klub přátel Pardubicka
V roce 2015 byla spolupráce velice narušena tím, že přestaly vycházet Vlastivědné listy Boskovicka.
Z Pardubického klubu nám pravidelně docházely tiskoviny – Zprávy Klubu a Vlastivědné listy
Pardubického kraje, které jsou velmi kvalitní a svým obsahem zajímavé. My jsme neměli adekvátní
materiály pro zasílání jim. V roce 2016 bude nutné tento náš hendikep vyřešit vhodným způsobem.
3.4.2. Klub historie a vlastivědy Hustopečska
Klubu jsme v minulosti zasílali Vlastivědné listy Boskovicka. V průběhu roku proběhla u nich návštěva
Oldřišky Sokolové, která v Hustopečích provedla přednášku na téma Židé v Boskovicích, která podle
zaslaného dopisu, měla velmi dobrý ohlas. Přednáška se uskutečnila v měsíci březnu 215.
3.5. Uskutečnit 2 tématické zájezdy dle návrhů členů
Pro malý zájem členů se v tomto roce žádný zájezd neuskutečnil.
3.6. Pokračovat v doplňování medailonků boskovických osobností
Tento úkol je pravidelně sledován a kontrolován na schůzích výboru. Pokud najdeme další osobnost,
která si zaslouží zařadit do seznamu osobností, tak ji tam zařadíme. Dosud je v tomto seznamu zařazeno
celkem 105 osobností. Doplňováním pokračovat i v roce 2016.
3.7. Připravit vzpomínkovou akci na oběti náletu 5. května 1945
Akce se uskutečnila den před uvedeným termínem. Za město se jí zúčastnila starostka města a oba
místostarostové. I účast občanů byla dobrá. Přítomné přivítala předsedkyně klubu J. Winklerová. Krátký
projev pronesla paní starostka Hana Nedomová. Hlavní projev pak Jaroslava Kovaříková. Dále promluvil
místostarosta obce Suchý Vladimír Ševčík, který vzpomněl na popravené občany Suchého v době války. Na
závěr položila k pamětní desce kytici květin Oldřiška Sokolová. Všem přítomným poděkovala za účast
předsedkyně klubu Jarmila Winklerová.
3.8. Provést dokumentaci dalších mikví – Zborovská 5 Antonína Trapla
Tuto plánovanou akci se nepodařilo realizovat ani v jenom případě. S ohledem na skutečnosti kolem
stávající mikve v domě U Templu 3/5 popsaných v bodě 2 bude nutné tomuto bodu věnovat maximální
pozornost a co nejrychleji ji realizovat v roce 2016. V této věci požádat o spolupráci některého z mladších
obyvatel města v této problematice znalého.
3.9. Vyhlásit akci Nábor nových členů do KPB

Ani tuto akci ne nepodařilo realizovat. Ve výboru je k vyhlášení náborové akce negativní stanovisko.
Noví členové jsou získávání individuelně. Za uplynulý rok jich bylo získáno….? Přesto by se touto otázkou
měl výbor znovu zajímat.
4. Zhodnocení akcí uskutečněných mimo plán
4.1. Spolupráce s Vladimírem Filipem na vydání knihy
Na výbor klubu se obrátil Vladimír Filip z Brna, který připravoval vydání knihy „Boskovice
v historických fotografiích a pohlednicích“. Šlo především o získání dalších historických fotografií a u těch,
které již měl autor v návrhu knihy zařazeny upřesnit jejich polohu, případně další údaje. Nakonec jsme se
s autorem dohodli zorganizovat presentaci této knihy. Uskutečnily se 4 schůzky, kterých se zúčastnili Ilja
Melkus, Jarmila Winklerová. Jaroslava Kovaříková a Jiří Bušina na kterých byly prohlédnuty zařazené
fotografie a zkontrolovány uvedené texty k nim.
Presentace knihy se uskutečnila ve čtvrtek 3. prosince v Muzeu Boskovicka za nebývalého zájmu
veřejnosti. K účasti přispělo i to, že kniha byla přítomným prodávána se slevou, to je za 500, Kč.
Kniha je veřejností hodnocena velmi kladně. Na místě si ji zakoupilo asi 100 občanů.
4.2. Spolupráce se školami
Na požádání učitelky ZŠ I. (zelená), uskutečnila Jaroslava Kovaříková 4 besedy se žáky k výročí konce
2. světové války a osvobození ČR . Besedy se uskutečnily v rámci občanské výchovy . Podle J. Kovaříkové
byl velký zájem žáků. Škola poslala děkovný dopis.
Mimo to provedla J. Kovaříková se žáky jedné třídy této školy prohlídku náměstí a seznámila je
s historií jednotlivých domů.
5. Hodnocení práce výboru Klubu
Výbor Klubu se v roce 2015 sešel devatenáctkrát a řešil úkoly podle schváleného plánu práce. Schůzí se
pravidelně zúčastňoval zástupce revizní komise. Účast členů výboru na jeho jednáních byla velice dobrá.
Poslední měsíc před slavnostní schůzí se část výboru scházela i mimo pravidelný čtrnáctidenní rytmus každý
týden.
Dobře také pracovala revizní komise pod vedením L. Mezerové, která nahradila zemřelého
Josefa Šafáře. I revizní komise splnila dané úkoly.
6. Zhodnocení stavu členů
Klub měl na konci roku 2015 128 členů z toho 14 má bydliště v Praze, 27 mimo Boskovice. Za
uvedený rok jsme získali 4 nové členy a 2 členové zemřeli. Stále se nám nedaří získávat nové, zejména
mladé lidi. I v roce 2015 bylo našim členům při příležitosti jejich významného životního jubilea zasíláno
blahopřání.
7. Závěr výroční zprávy
Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že klub plnil naplánované úkoly dobře. Bohužel celá tíha plnění
úkolů spočívala na výboru. Při přípravě slavnostní schůze se podařilo zapojit do roznášení Vlastivědných
listů i další členy klubu. Této zkušenosti, obracet se o pomoc na členy je třeba využít i v dalším období naší
činnosti.
Klub si získal dobré místo v kulturní oblasti města a je respektovaným spolkem v oblasti kultury. V této
tradici je nutné i nadále pokračovat.

