Klub přátel Boskovic, z. s.

Výroční zpráva za rok 2016
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1. Úvod zprávy
Rok 2016 navázal na léta předchozí. Hlavním problémem, který výbor klubu řešil byla
přeregistrace z občanské společnosti na zapsaný spolek. Popasovat se s novým občanským
zákoníkem a jeho paragrafy, pojednávajícími přeregistraci, bylo pro nás, starší osoby, značně
náročné. Stanovy zpracoval po mnoha jednáních ve výboru Ilja Melkus a předsedkyní klubu
Jarmile Winklerové se po několikanásobném jednání na krajském soudu v určeném termínu
přeregistrování podařilo.
Další akcí bylo jednání o dalším provozu mikve. Dům, ve kterém se nachází koupila nová
majitelka Zita Musilová, se kterou se podařilo uzavřít novou smlouvu o užívání mikve i v dalším
období.
Ostatní činnost klubu probíhala podle schváleného plánu práce a je popsána v dalších
odstavcích výroční zprávy.
2. Plán činnosti na rok 2016
1. Provést vyúčtování grantu z Grantového programu města Boskovice na zajištění oslavy 20 let
Klubu přátel Boskovic
2. Požádat o grant na rok 2016 – stanovit vhodné téma
3. Provést přeregistraci Klubu na spolek
4. Vyřídit dohodu o užívání mikve s novou majitelkou domu
5. Uspořádat nejméně 1 členskou schůzi Klubu
6. Uspořádat alespoň jeden zájezd pro členy Klubu, případně návštěvu významného objektu ve
městě s výkladem
7. Uskutečnit alespoň 1x Besedu se členy nebo Hovory s ….. na závažné téma

8. Projednat možnost účasti zástupce Klubu na jednáních města o památkové zóně
9. Provést dokumentaci Mikví na ul. Ant. Trapla a Zborovská
10. Projednat možnost umístit ke hrobu vojáků napoleonských válek v zámeckém parku za
zámkem informační tabuli s jejich jmény
11. Pokusit se sestavit adresář emailových adres členů aby bylo možné posílat jim informace o
akcích a činnosti Klubu a zajímavostech ve městě
12. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy
Hustopečska. Hledat nové formy spolupráce. Zhodnotit současný stav.
3. Zhodnocení plánovaných akcí
3.1. Provést vyhodnocení grantu z Grantového programu města
Grant byl v termínu vyhodnocen a předán na Město Boskovice. Město nám poskytlo grant ve
výši 39 600,00 Kč, z vlastních prostředků jsme uhradili 21 042,00 Kč. Hlavními náklady byl tisk
Vlastivědných listů Boskovicka a výstavních panelů. Dále pak upomínkové předměty, to je
plakety a plastika ptáčka, kterého má klub ve znaku. Celkové náklady činily 60 642,00 Kč.
Provedená revize neuznala ve vyúčtování část nákladů za občerstvení a náklady za telefonní
hovory. Na účet města jsme vrátili částku 1 989,00 Kč.
3.2. Zpracovat novou žádost o grant na rok 2016 -město – nalézt vhodnou akci
Již v průběhu roku 2015 se ve výboru Klubu hovořilo o tom, že se podařilo získat seznam
vojáků z napoleonských válek, kteří byli léčeni v lazaretu umístěném v budově kláštera, později
zámku. Kteří tu zemřeli, byli pak pohřbeni v zámeckém parku za zámkem. Na předpokládaném
místě jejich pohřbení byl v minulosti postaven dřevěný kříž. V průběhu prvního pololetí roku
2016 jsme řešili otázku umístit ke kříži informační tabuli. Po konzultacích jak na boskovickém
zámku, tak na městském úřadě jsme přehodnotili náš původní záměr instalovat informační tabuli
s nadpisem „Jak napoleonské války zasáhly Boskovice“ na konci zámeckého parku, ale rozhodli
jsme se umístit ji ve vestibulu pod radniční věží, před vstupem do Informačního centra. Tam se k
informační tabuli dostanou jak občané Boskovic, kteří navštíví informační centrum (např.
předprodej vstupenek) tak zejména mnohem větší počet návštěvníků Boskovic, kteří by na konec
zámeckého parku třeba ani nedošli. Ke kříži umístit pouze tabuli se jmény, národností, vyznáním,
daty narození a funkčním zařazením jednotlivých zemřelých, tak jak jsou uvedena v boskovické
matrice.
Po získání dalších informací v Okresního archívu Blansko jsme zjistili, že mnohem
závažnější jak pro občany Boskovic tak pro jejich návštěvníky, jsou údaje uvedené v kronice
boskovického měšťana Dominika Kučery. Proto se jeho zápisy staly základní součástí informační
tabule umístěné pod radniční věží. Doplněny pak byly dobovými obrazy bitev, které způsobily
pohyb napoleonských vojáků po Boskovicích a jejich okolí a doplňují tak údaje z Kučerovy
kroniky.
Po dohodě se správou boskovického zámku jsme nechali vyrobit tabule se jmény

pohřbených, která byla umístěna na dřevěném kříži na konci zámeckého parku. Nechali jsme
současně vyrobit tři kusy náhradní, protože předpokládáme jejich možné poškození či zničení
vandaly na tomto odlehlém místě.
Veřejnosti pak byly informační tabule představeny na akci, konané 5. října 2016 ve vestibulu
staré radnice za účasti členů Klubu přátel Boskovic a zástupců Města Boskovice. Referát
věnovaný této tematice přednesla Jaroslava Kovaříková a za město poděkovala členům Klubu
starostka města Hana Nedomová. U kříže za zámkem pak byly položeny květiny.
3.3. Provést přeregistraci Klubu přátel z občanského sdružení na spolek
Přeregistrace byla v termínu stanoveným zákonem uskutečněna. Nový občanský zákoník
určil, že KPB musí mít nové Stanovy, musí se přeregistrovat a místo „občanského sdružení“ bude
„spolkem“. Úředně „Klub přátel Boskovic, z. s.“ S tím také souviselo nové složení výboru,
kontrolní komise a nová volba předsedy, který se stal nejvyšším představitelem spolku. Stanislav
Živný tedy přítomné seznámil přítomné se členy KPB, kteří v minulém roce pracovali ve výboru
a s návrhem, aby členové výboru i předsedkyně pokračovali ve vedení i nadále. Členská schůze
návrh jednomyslně schválila a schválila i nové stanovy spolku.
3.4. Pečovat o provoz mikve v domě číslo 3/5 U Templu. Uzavřít novou dohodu o užívání
sklepa, v němž se mikve nachází
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.
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 s ní byla v jejím novém bydlišti v Petrovicích uzavřena nová dohoda
o užívání. V průběhu roku došlo k dohodě o prodeji části domu ve vlastnictví paní Ševčíkové Zitě
Musilové a byla s ní uzavřena dohoda o užívání sklepa, v němž se mikve nachází.
3.5. Uskutečnit 1 členskou schůzi
Výroční členská schůze se uskutečnila 2. března za účasti 42 členů. Schůze se již řídila
upravenými stanovami, které byly na této schůzi předloženy členům. Byli také schváleni a
potvrzeni členové výboru a Jarmila Winklerová schválena jako pověřená osoba výkonným
představitelem spolku. Poté byl členům předložen plán činnosti na rok 2016 a schválen v závěru
schůze společně se změnou stanov všemi hlasy přítomných. Členům pak byly rozdány
upomínkové plakety a byla jim ke koupi nabídnuta kniha Boskovice v historických fotografiích a
pohlednicích.
3.6. Uskutečnit tématický zájezd dle návrhů členů, případně návštěvu významného objektu
ve městě s výkladem
Místo tematických zájezdů, o které nebyl velký zájem, jsme uskutečnili komentované
prohlídky významných míst v Boskovicích.

1. června se uskutečnila prohlídka Masarykova náměstí s historickým výkladem Jaroslavy
Kovaříkové. Zúčastnilo se jí asi třicet zájemců z řad členů KPB i dalších zájemců.
Zájemci o prohlídku židovské čtvrti se 15. září 2016 shromáždili v 15 hodin před rezidencí,
kde byli srdečně přivítáni paní Oldřiškou Sokolovou. Ta potom vedla celou prohlídku židovskou
čtvrtí s výkladem. Na závěr se přítomní domluvili na prohlídce židovského hřbitova v roce 2017.
3.7. Uskutečnit alespoň jednu besedu pro členy na zajímavé téma, případně Posezení u
bábovky
Na čtvrtek 24. listopadu 2016 výbor KPB pozval na 15.00 hodin do videosálu kina
Panorama své členy na pravidelné členské setkání.
V úvodu předsedkyně Klubu Jarmila Winklerová přivítala více než padesátku přítomných
členů a seznámila je s programem setkání. Na začátku členy stručně informovala o největších
akcích roku 2016. Druhou část setkání si připravila Jaroslava Kovaříková. Vzhledem k tomu, že
21. listopadu uplynulo 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I., si velmi pečlivě připravila
zajímavou přednášku, ve které se věnovala některým osobnostem a událostem, které se týkaly
rodu Habsburků. Poslední částí programu setkání členů KPB bylo tradiční občerstvení – káva s
bábovkou, koláči, setkání s přáteli, popovídání si v klidu a pohodě i obdivné reakce na zajímavou
přednášku.
3.8. Projednat na městském úřadě zvaní zástupce Klubu na jednání o akcích v památkové
zóně
Podle informací pracovnice památkové péče to podle zákona není oficielně možné. (Klub
není účastníkem řízení). Jediná možnost přijít neoficielně.
3.9. Provést dokumentaci dalších mikví (Zborovská a Antonína Trapla)
Zatím se nepodařilo získat schopného dobrovolníka, který by zaměření a fotografickou
dokumentaci provedl. Také ze strany majítelů objektů není ochota povolit vstup.
3.10. Projednat možnost umístit ke hrobu napoleonských válek v zámeckém parku za
zámkem informační tabuli s jejich jmény
Situace je popsána v bodě 3.2.
3.11. Pokusit se sestavit adresář e-mailových adres členů, aby jim bylo možné posílat
informace
Členové byli vyzváni na členské schůzi o předání adres. Zatím se podařilo je získat pouze od
12 členů. Je třeba v tom pokračovat vzhledem ke zvýšenému poštovnému a hlavně možnosti
rychlé informace.
3.12. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy
Hustopečska. Zhodnotit současný stav a hledat nové formy spolupráce
3.12.1. 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 2017 bude nutné tento náš hendikep
vyřešit vhodným způsobem.
3.12.2. Klub historie a vlastivědy Hustopečska
Klubu jsme v minulosti zasílali Vlastivědné listy Boskovicka. Klubu zasíláme Vlastivědné
listy. Spojení s nimi udržuje členka výboru Oldřiška Sokolová.
3.11. 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 2017.
4. Zhodnocení akcí uskutečněných mimo plán
O aktualizaci internetových stránek Klubu se pravidelně starají Eva Šmétková redakční prací
a technicky je zabezpečuje Tomáš Pitner. Informace o akcích Klubu se tak dostávají na veřejnost
bezporostředně po jejich uskutečnění.
5. Hodnocení práce výboru Klubu
Výbor KPB má v současné době 8 členů a 3 členy kontrolní komise. Členové výboru se
schází většinou pravidelně 2x měsíčně. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 20 výborových
schůzí. pokud je to nutné, zúčastňují se výborových schůzí i členové kontrolní komise. V roce
2016 byl plán práce dodržován a splněn. Protože již nevycházejí pravidelné VLB byla v roce
2016 prezentována činnost Klubu v mimořádném vydání VLB v říjnu při příležitosti odhalení
pamětní desky napoleonským vojákům.
6. Zhodnocení stavu členů
Stav členů KPB je aktualizován vždy ke konci kalendářního roku. K 31.12.2016 měl klub
celkem 113 členů. Z toho 76 je bydlících v Boskovicích, 12 v Praze a 25 v ostatních místech
republiky. Většina členů je v důchodovém věku, takže z důvodu nemoci, stáří a úmrtí se počet
členů stále snižuje a nedaří se nám získávat nové členy, zejména z řad mladých lidí. Většina
členů má členské příspěvky uhrazeny, tyto jsou hlavním zdrojem příjmů KPB.
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.

