Klub přátel Boskovic, z. s.
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1. Úvod zprávy
V roce 2018 Klub přátel pokračoval ve své činnosti podle zavedené tradice a přijatých stanov.
Probíhala podle schváleného plánu práce, doplněna i akcemi mimořádnými, a je popsána v dalších
odstavcích výroční zprávy.
2. Plán činnosti na rok 2018
1. Uspořádat nejméně jednu členskou schůzi Klubu přátel Boskovic
2. Ocenit práci Jiřího Bušiny pro Klub přátel při příležitosti jeho 90. narozenin
3. Zkontrolovat stav informačních tabulí naučné cesty Památky židovského města v Boskovicích
a zabezpečit výměnu poškozených
4. Uspořádat prohlídku židovského hřbitova s průvodcem
5. Pokusit se uskutečnit alespoň jeden zájezd nebo vlastivědnou vycházku pro členy klubu
6. K 65. výročí uvedení boskovické nemocnice do provozu instalovat ve vestibulu informační tabuli
o MUDr. Karlu Svěrákovi
7. Připravovat medailonky osobností Boskovicka na internet
8. Zveřejňovat všechny aktuální informace o dění v klubu na internetu
9. Vydat jedno číslo Vlastivědných listů Boskovicka
10. Svolat na podzim setkání členů klubu u bábovky s přednáškou na aktuální téma
11. Zabezpečovat ve spolupráci s průvodcem v synagoze pro zájemce prohlídky mikve v domě
U Templu č.3/5
3. Zhodnocení plánovaných akcí
3.1. Uspořádat nejméně 1 členskou schůzi Klubu
Členská schůze Klubu se konala 7. března 2018, v 15.00 h ve videosále kina Panorama v Boskovicích za účasti 35 přítomných členů Klubu. Přítomné také seznámila se Zprávou o hospodaření,
kterou připravila Jaroslava Kovaříková.
Zprávu revizní komise, kterou připravili Eva Nečasová, Květa Mezerová a Bohumil Válka přečetl Stanislav Živný. Komise poděkovala paní Kovaříkové za vzorné vedení účtu a doporučila schválit Zprávu o hospodaření.
Na závěr první části schůze předsedkyně přednesla návrh Plánu práce na rok 2018, který byl poté
schválen.
Na závěr členské schůze byl promítnut film o Boskovicích a následovala volná diskuse při kávě
a bábovce.
3.2. Ocenit práci Jiřího Bušiny pro Klub přátel při příležitosti jeho 90. narozenin
Členové výboru navštívili jednatele KPB Jiřího Bušinu, která se dožil devadesíti let. Při této pří13

ležitosti tohoto jeho životního jubilea mu byly předány dárky a jmenování Čestným předsedou KPB
tak, jak navrhl výbor Klubu a schválili všichni členové KPB.
3.3. Zkontrolovat stav informačních tabulí naučné cesty Památky židovského města v Boskovicích a zabezpečit výměnu poškozených
V průběhu jara byly zjištěny povětrnostními vlivy poškozené tabule na bráně do židovského
města a na domě v ulici Plačkova č. 4. Ilja Melkus a Stanislav Živný je vyměnili.
3.4. Uspořádat prohlídku židovského hřbitova s průvodcem
Po roce se opět zájemci o návštěvu židovského hřbitova v Boskovicích sešli u synagogy. Bylo
to ve středu 20. června. Z téměř třiceti přítomných byla asi polovina těch, kteří si hřbitov s výkladem
prohlédli už v květnu 2017. Letos už věděli jaké úkony ohledně smrti, pohřbívání a životě pozůstalých je nutné respektovat a dodržovat až jeden rok po smrti člověka, Novým zájemcům o prohlídku
ale paní Sokolová vše podrobně vysvětlila i tentokrát.
Celá akce končila ještě několika dotazy, které paní Oldřiška Sokolová velmi ochotně zodpovídala. Nechyběly ani osobní vzpomínky paní Buchalové i dalších pamětníků na své bývalé spolužáky,
sousedy a přátele z doby jejich dětství a mládí. Poděkování patří paní Oldřišce Sokolové za její ochotu i zajímavé vyprávění o židovském způsobu života
3.5. Pokusit se uskutečnit alespoň jeden zájezd nebo vlastivědnou vycházku pro členy klubu
Dne 19. září 2018 se uskutečnil plánovaný zájezd pro členy KPB do obce Kořenec. Ráno v 9.15h
jsme odjížděli linkovým autobusem z autobusového nádraží, kam se dostavilo 21 členů. Na Kořenci
nás již očekával náš průvodce, pan Pavel Fabiánek, který si pro nás připravil opravdu zajímavý program. Nejprve nás seznámil s popisem Kořence a jeho historií. Následovala prohlídka obce, muzea
budíků a Muzea Kořence. Pokračovali jsme ke kulturní památce - větrnému mlýnu, postavenému v
roce 1866,
Následovala prohlídka galerie akademického malíře Františka Řehořka, která je umístěna v 1.
patře budovy Obecního úřadu. Nachází se zde 13 jeho obrazů Posledním cílem naší prohlídky Kořence byla návštěva areálu golfového hřiště. Jedná se o 18 jamkové hřiště o velikosti 60 ha, s krásnými
výhledy do krajiny Drahanské vrchoviny. K areálu patří i hotel s venkovní restaurací kde jsme všichni
výborně poobědvali.
3.6. K 65. výročí uvedení boskovické nemocnice do provozu instalovat ve vestibulu informační
tabuli o MUDr. Karlu Svěrákovi
Nemocnice Boskovice slavila v průběhu roku své 60. narozeniny. Jednou z akcí byl i Den otevřených dveří v nemocnici, který se konal v pátek 26. října 2018.
Klub přátel Boskovic se proto právě na tento den rozhodl k akci přidat a veřejnost seznámit
s osobností, která se o zřízení nemocnice v Boskovicích dlouho zasazovala. Jde o MUDr. Karla Svěráka (1889 - 1942). Klub se rozhodl této významné osobnosti, nejen Boskovic, v nemocnici instalovat
pamětní tabuli, kde se každý o tomto významném lékaři může dozvědět mnoho zajímavého.
26. října se v 10.00 hodin ve vestibulu nemocnice konala veřejná prezentace této pamětní tabule.
Předsedkyně KPB Jarmila Winklerová přivítala třicítku přítomných, připomněla výročí nemocnice
i důvod vzpomínky na osobnost MUDr. Karla Svěráka. O jeho životě, rodině, jeho zásluhách v profesním životě, odboji ve 2. světové válce, zapojení do atentátu na Reinharda Heydricha i jeho smrti
promluvila Jaroslava Kovaříková. Po těchto informacích promluvil ředitel nemocnice MUDr. Miloš
Janeček. Za tuto akci Klubu poděkoval a navrhl, že by se knihovna v nemocnici mohla jmenovat
Knihovna MUDr. Karla Svěráka. Nadhodil rovněž, že nemocnice společně s Klubem a ve spolupráci
s paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou by se mohli pokusit navrhnout osobnost MUDr. Karla
Svěráka na státní vyznamenání. S jeho názory se ztotožnila i přítomná starostka města Hana Nedomová, která Klubu za akci poděkovala.
3.7. Připravovat medailonky osobností Boskovicka na internet
Tento bod je průběžně plněn. Doplňování bude pokračovat i v roce 2019.
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3.8. Zveřejňovat všechny aktuální informace o dění v klubu na internetu
Eva Šmétková společně s Tomášem Pitnerem zabezpečují doplňování nových informací o činnosti klubu na internetové stránky klubu.
3.9. Vydat jedno číslo Vlastivědných listů Boskovicka vlastním nákladem
Na podzim roku 2018 vyšly Vlastivědné listy Boskovicka, které byly věnovány fotografiím
zakladatele boskovického muzea Františka Lipky, věnované lidové architektuře na Boskovicku. Fotigrafie poskytli Klubu pracovníci Muzea regionu Boskovicka, za což jim patří poděkování, článek o
životě Františka Lipky napsal pracovník muzea Petr Vítámvás.
3.10. Svolat na podzim setkání členů klubu u bábovky s přednáškou na aktuální téma
Jako každý rok na podzim tak i letos výbor Klubu připravil pro své členy setkání u kávy a bábovky. Akce se konala ve středu 14. listopadu 2018 v 15.00 hodin ve videosále kina Panorama. Předsedkyně Klubu Jarmila Winklerová přivítala 35 přítomných členů Klubu a seznámila je s programem
setkání a podala informace o větších akcích v roce 2018.
V závěru setkání si členové Klubu prohlédli fotografie i reportáž BTV z největších oslav ve městě a sedmiminutový film o návštěvě prezidenta Masaryka v Boskovicích v roce 1929. Každý účastník
akce si ze setkání odnášel nejen dobrou náladu ze setkání s přáteli, sladkého zákusku i dobré kávy, ale
i čerstvé vydání Vlastivědných listů Boskovicka.
3.11. Zabezpečovat ve spolupráci s průvodcem v synagoze pro zájemce prohlídky mikve
Prohlídky židovské rituální lázně mikve jsou zabezpečovány ve spolupráci s průvodcem v synagoze Oldřiškou Sokolovou, která zabezpečuje rovněž její pravidelný úklid a údržbu.
4. Zhodnocení akcí uskutečněných mimo plán
4.1. Pořízení pamětní desky k lípě vysazené k 50. výročí vzniku ČSR
V parku na Náměstí 9. května v Boskovicích, v blízkosti Základní školy, stojí krásná lípa. Stojí
v blízkosti Lípy tisíciletí, kterou Klub přátel Boskovic vysadil v roce 2001. Málo lidí ve městě ale
o Lípě republiky ví, že v roce 2018 mu bylo právě 50 let. V roce 1968 totiž Městský národní výbor
v Boskovicích v rámci oslav 50. výročí našeho státu souhlasil, že organizace, které v té době chtěly
obnovit svou činnost, vysadí strom, který bude toto výročí připomínat - Lípu republiky.
Klub přátel Boskovic se rozhodl, že lidem, kteří chodí okolo lípy, připomene důvod a datum jejího vysazení. Na větší kámen u stromu Klub nechal nainstalovat pamětní desku se základní informací.
Desku na svoje náklady vyrobil a nainstaloval František Přikryl, správce hřbitova v Boskovicích,
za což je mu Klub velmi vděčný. Pamětní deska byla veřejnosti představena 28. října 2018 v rámci
městské oslavy 100. výročí republiky.
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 2018 se uskutečnilo celkem 19 výborových schůzí. Většinou
se výborových schůzí zúčastňují i členové kontrolní komise. V roce 2018 byl plán práce dodržován
a splněn. Činnost Klubu byla prezentována též ve Vlastivědných listech Boskovicka, které vyšly
v říjnu při příležitosti setkání u bábovky.
6. Zhodnocení stavu členské základny
Stav členů KPB je aktualizován vždy ke konci kalendářního roku. K 31. prosinci 2018 měl
klub celkem 70 řádných členů a 36 přispívajících členů, bydlících mimo Boskovice. 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 uhrazeny členské příspěvky, které
jsou hlavním zdrojem příjmů KPB.
7. Závěr výroční zprávy
Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že klub plnil naplánované úkoly dobře. U řady akcí pro
veřejnost se ukázalo, že se jich účastní i občané, kteří nejsou členy Klubu a ani nepomýšlí na případné
zapojení se do jeho činnosti. Klub si stále udržuje ve městě své dobré renomé a je respektovaným
spolkem v oblasti kultury.
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