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Hledám ke koupi dÛm na Blanensku. 
Tel.: 728 996 814 

Koupím byt na investici. 
Tel.: 720 519 375 

Koupím dÛm/chalupu Boskovice – Letovice. 
Tel.: 774 193 566 

Ani v‰ude pfiítomné bláto ne-
zabránilo zhruba stovce bosko-
vick˘ch obãanÛ a hostÛ z okolí
zúãastnit se v pondûlí 1. února
2016 na místním Ïidovském
hfibitovû malé slavnosti. Za mi-
hotav˘ch plamínkÛ svíãek si
mohli pfiítomní prohlédnout v˘-
sledky dvouleté rekonstrukãní
práce na vzácné historické pa-
mátce, jíÏ je barokní márnice.

Akci zahájila roz‰ífiená dûtská skupina
PruÏiny pod vedením Bc. Martina
Krajíãka. Poté se ujal slova Ing. arch.
Jaroslav Klenovsk˘. V‰echny struãnû pfii-
vítal a pozval k mikrofonu pfiedsedu Îi-
dovské obce Brno JUDr. Jáchyma
Kanarka. Ten vyzval k zamy‰lení nad dÛ-
leÏitostí ochrany památek a jejich v˘znam
pro souãasné i budoucí generace.
Podûkoval v‰em za nelehkou práci na re-
konstrukci márnice.

Se svou zdravicí vystoupila místosta-
rostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková.
Pfiipomenula historii Ïidovského hfibito-
va a jeho v˘znam pro Boskovice a dále
uvedla: „Neutû‰en˘ stav hfibitova zpÛso-
bil pfiedev‰ím tragick˘ odsun ÏidÛ do
koncentraãních táborÛ v bfieznu 1942,
vrátilo se jich jen ãtrnáct. Ani ti se
v Boskovicích jiÏ natrvalo neusadili. Îi-
dovská ãtvrÈ osifiela a s ní i hfibitov. V‰e
zaãalo chátrat. Po roce 1948 nebyl zá-

jem památky udrÏovat, mnohé zmizely
v propadli‰ti dûjin.”

Ing. Jaromíra Vítková poté vyzdvihla
práci Îidovské obce Brno, jeÏ se o obno-
vu památek peãlivû stará. V‰e je navíc
velmi nákladné, o to je snaha cennûj‰í.
Pfiipomenula, Ïe na hfibitovû spí svÛj vûã-
n˘ sen fiada v˘znamn˘ch osobností, v‰ich-
ni si zaslouÏí dÛstojné místo k odpoãinku
a pokraãovala: „Dne‰ní shromáÏdûní
v rozboufieném svûtû a Evropû vyjadfiuje
my‰lenku v toleranci, lidskost, úctu
k pfiedkÛm. Odsuzuje války, násilí a tero-
rismus.”

Historik PhDr. Jaroslav Bránsk˘ pfiipo-
menul vznik hfibitova a takzvaného
Rituálního domu v 16. století souãasnû
s ustavením Îidovské náboÏenské obce.
AÏ v roce 1878 se pfiejmenoval nafiízením
okresního hejtmana v Boskovicích na
Márnici. Je‰tû za druhé svûtové války
slouÏila budova svému úãelu. Po roce
1970 márnice podlehla zubu ãasu a kráde-
Ïím stavebního materiálu. Propadla se
stfiecha, posledním dílem zkázy byl pád
desek s nápisy v hebrej‰tinû, zfiejmû díky
vandalÛm. „Byl jsem rád, Ïe se domek 
zaãal opravovat a oba dva roky jsem její
postup peãlivû sledoval. MÛj obdiv patfií
zejména zednickému mistru panu Karlu
Dvofiáãkovi, jenÏ budovu vzkfiísil z rozva-
lin star˘mi postupy”. Na nûkter˘ch ci-
hlách byl monogram HB – znak Panské
cihelny z poãátku devatenáctého století.
Ke zdûní se pouÏíval pÛvodní materiál
z márnice nalezen˘ v místû stavby, dopl-

nûn˘ o lomov˘ kámen a cihly ze star˘ch
staveb v okolí. 

PhDr. Jaroslav Bránsk˘ upfiesnil, Ïe se
podafiilo restaurovat schránku na obûtní
dary, chybí jen víko. PÛvodní kamna se
„ztratila”. Pamûtní desky jsou v místû,
kde se nacházely po roce 1861, kdy pro-
bûhla velká oprava. Na men‰í z nich je
modlitba ÎidÛ – náv‰tûvníkÛ hfibitova.
Spodní a vût‰í obsahuje modlitbu po 
pohfiebním obfiadu a informaci o letopoãtu
v˘stavby márnice v roce 1763. Vzhledem
k po‰kození desky jsou nûkteré údaje ne-
pfiesné.

Dochoval se nákres hfibitova z roku
1817, jenÏ pofiídil boskovick˘ duchovní
Franti‰ek Brhel. Pfiesnû zachytil tehdej‰í
stav hfibitova a márnice. Budova dle ná-
kresu stála pfiesnû na tomto místû, kde se
nachází dnes.

PhDr. Jaroslav Bránsk˘ závûrem:
„Jsem rád, Ïe jsem se tohoto krásného dí-
la doÏil. Pfieji nové mladé generaci bada-
telÛ, aby pfiispûli do mozaiky poznání této
skromné, historicky bohaté stavby.”

Ing. Arch. Jaroslav Klenovsk˘:
„Rekonstrukce probíhala v letech 2014
a 2015 nákladem 1,3 milionÛ korun, fi-
nancovala ji Îidovská obec jako majitel
za pfiispûní dotací z Ministerstva kultury
nadaãního fondu obûtem holocaustu JMK
a nadace Îidovské obce v Praze. Dûkuji
Ing. Milo‰i Pachlovi, jenÏ celou opravu
fiídil, zajistil ve‰kerá fiemesla, téÏ panu
Karlu Dvofiáãkovi a jeho t˘mu za skvûle
odvedenou práci.” Ing. arch. Jaroslav

Klenovsk˘ pfiipomenul, Ïe památku pfii-
hlásili do kaÏdoroãní soutûÏe JMK O nej-
lépe opravenou památku 2015 v kategorii
C – drobné památky místního v˘znamu.
„Prosím, abyste v dobû mezi 14. bfieznem
a 8. dubnem hlasovali SMS zprávou dle
instrukcí na webu JMK pro márnici
v Boskovicích, dûkuji!”

KrajíãkÛv dûtsk˘ orchestr malou slav-
nost dÛstojnû zakonãil je‰tû nûkolika
skladbami. Mnozí se pak tísnili v malé
místnosti, obdivovali umûní stavitelÛ,
prohlíÏeli fotografie a je‰tû dlouho pfii po-
píjení horkého ãaje v hlouãcích Ïivû deba-
tovali. Nikomu se v neobvykle vlahém
zimním veãeru domÛ nechtûlo.

Ing. Arch. Jaroslav Klenovsk˘ závû-
rem: „Komorní akce pfii svíãkách se zú-
ãastnila asi stovka obãanÛ. Kromû jiÏ v˘-
‰e zmínûn˘ch patfií velké podûkování
i restaurátorovi kamene Pfiemyslu
BlaÏíkovi. Márnice bude standrdnû uza-
vfiená, náv‰tûvníci mohou dovnitfi nahléd-
nut okénkem ve dvefiích. Pfiístup bude
moÏn˘ za pfiítomnosti prÛvodcÛ, ktefií
provázejí turisty Îidovskou ãtvrtí”.

Ing. Milo‰ Pachl za sebe z pozice stav-
byvedoucího téÏ dûkuje a vyjadfiuje obdiv
v‰em profesím, jeÏ se na opravû márnice
podílely. „Pánové odvedli opravdu vyni-
kající práci,” dodal.

Po devatenácté hodinû se hfibitov po-
malu vyprázdnil, zÛstaly jen vzpomínky
a naÏloutlé svûtlo dohofiívajících svíãek…

Text: L. Su‰il
Foto: L. Su‰il, Ing. Milo‰ Pachl

Boskovice mají novou památku!


