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Borský zpravodaj 

BENEFIČNÍ ZÁBAVA  
PRO SDRUŽENÍ SRDÍČKÁŘI 

Kulturní dům Bory 

4.1.2014. 
U vstupu na vás čeká drobný dárek  

a také půlnoční překvapení 
  

Těšíme se na vás! 

ZIMNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE 
 Tak jako každou zimu nebude tělocvična naší základní školy zahá-
let. V jejích prostorách se totiž uskuteční dva tradiční turnaje. Bude 
to 27.12.2013 Vánoční florbalový turnaj žáků a 30.12.2013 
Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu. 
 Vánočního florbalového turnaje se mohou zúčastnit  součas-
ní i bývalí žáci školy i jiných spřátelených škol. Proběhne  27.12.2013 
v tělocvičně ZŠ Bory, která bude otevřena od 7,00 hod.  Pro hladký 
průběh by bylo dobré nahlásit svou účast do 26.12.2013  do 12,00 
hod na mail z.jurkova@seznam.cz  Začátek turnaje mezi  7,30 - 8,00 
hod. Ukončení podle počtu účastníků mezi 12,00 - 13,00 hod.  Star-
tovné :  20,- Kč na účastníka (neplatí současní žáci školy) 
 Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu se již tradičně koná 
30.12.2013.  Začíná turnajem neregistrovaných žáků, žákyň a žen, 
kteří rozehrají své zápasy v 9,00 hod. 
 Neregistrovaní muži začnou hrát svá utkání v 11,00 hod a regis-
trovaní muži ve 14,00 hod. Aby vše hladce probíhalo, prosím, přihlas-
te se pořadatelům 30 minut před začátkem své kategorie. Startovné 
5 0 , - Kč platí neregistrovaní a registrovaní muži. 

 Pro vítěze, ale i pro ty, kteří zrovna nevyhrají, jsou 
připraveny pěkné ceny. Třeba to budete zrovna Vy! A 

když si nebudete chtít zahrát, přijďte se aspoň podívat a po-
vzbudit naše hráče! Pro diváky i hráče je připraveno tradiční 

občerstvení, takže jste srdečně zváni.      Zuzana Jurková POZVÁNKA 

 

Co nám nikdo nenadělí? 
 

Abychom se rádi měli. 
Abychom se často smáli a nikdy jsme neplakali. 

Aby bolest přebolela a utekla rychle z těla. 
Aby láska doma kvetla a radost nám neulétla. 
Aby štěstí při nás stálo a to vůbec není málo. 

Autorka: Jana Vaverková  

 

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ VYCHÁZKU 
 

HOLÝ VRCH 2014 
Odchod od Vaverků 1.1. ve 12.30 hod 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 8.11.2013 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání                       
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZO 
3. Informace starosty: - Firma Provod zpracovává rozpočet a 
podmínky pro budování a hrazení vodovodních přípojek. 
- O jednání s bankou Sberbank o spolufinancování výstavby MŠ a 
obecního vodovodu. 
- Cesta na p.č. 1224, 1225. Jedná se o lesní cestu, na hranici kata-
strů Rousměrov, Radostín nad Osl. a Horní Bory.  Tato cesta 
byla přídělovou listinou v roce 1950 dána do vlastnictví obce. 
Dnes je vlastnictví nejasné a Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových žádá o navrácení do vlastnictví ČR. 
4. Ředitel ZŠ předložil ZO Výroční zprávu o činnosti školy za 
školní rok 2012/2013 
5. Žádost Oblastní charity Velké Meziříčí o příspěvek 60 tis. Kč  
na provoz osobní asistence. ZO rozhodne příště. 
 
 II. Schvaluje: 
1. Program jednání a ověřovatele zápisu                            8-0-0 
2. Dodatek smlouvy č. 4 - kanalizace. Dodatek obsahuje změno-
vý list č. 1. částka 166 906,- Kč (Tento změnový list řeší změnu 
množství likvidovaného kalu ze stávající ČOV Bory.) a změnový 
list č. 2 částka 505 151,- Kč (Tento změnový list řeší změnu 
trasy kanalizace v důsledku dopracování projektů kanalizačních 
přípojek, zjištěných nových skutečností o stavu kanalizace a po-
žadavků majitelů dotčených pozemků.)       8-0-0 
3. Rozpočtové opatření č. 10/2013                                 9-0-0 
4.  ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem obecních 
rybníků. Jde o rybníky Býčí louka, Bezdrev a Obecník, které má 
v pronájmu Český rybářský svaz. Rybník Obecník nutně potře-
buje opravu. Obec se bude snažit najít nějaký dotační titul. Je 
třeba vytvořit studii na odbahnění a opravu.                       8-0-0 
5. Žádost MRS o povolení zřízení parkovacích míst u rybníka 
Býčí louka.                                                                  8-0-0 
6. Žádost o zřízení věcného břemene EON. Jedná se o el. přípoj-
ku k čerpací stanici na kanalizaci na pozemku Obce p.č. 1230 a 
325. ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí      9-0-0 
 
 III. Ukládá starostovi a místostarostce obce: 
1. Zjistit informace k vlastnictví cesty p.č. 1224, 1225          9-0-0 
2. Zjistit k možnosti opravy rybníka Obecník další podrobnosti
                     9-0-0 
3. Zaslat nesouhlasný dopis na Kraj Vysočina i dopravci autobusu 
na lince Znojmo - Hradec Králové. Tento spoj je pro občany 
obce velmi důležitý a se změnou jeho trasy obec rozhodně ne-
může souhlasit.             9-0-0 

4. Jednat s firmou ZDAR o stížnosti občanů Cyrilova, že autobus 
nezastavuje u mostu v Horních Borech     9-0-0
         

 Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 9 členů,  
jeden zastupitel přišel později 

 
Usnesení z jednání ZO Bory 6.12.2013 

Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání                       
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZO 
3. Zprávu z jednání RO 
4. Možnost odkoupení pozemku p.č. 420/20. 
5. Návrh rozpočtu na rok 2014. Schvalování proběhne na příštím 
jednání ZO 30.12. 2013 
5. Vodovodní přípojky. Firma Provod dodala přehled počtu vo-
doměrných šachet v případě umístění VŠ do vzdálenosti 14 m od 
hlavního vodovodního řadu, a v souvislosti s tímto počtem také 
finanční náklady. 
 
 II. Schvaluje: 
1. Program jednání, včetně doplnění, a ověřovatele zápisu   9-0-0 
2. Rozpočtové opatření č. 11.          9-0-0 
3. Směrnice na majetek a na účetnictví.       9-0-0 
4. Způsob likvidace nepotřebného a poškozeného majetku obce 
a ZŠ.               9-0-0 
5. Cenu stočného na rok 2014 v částce 960,- Kč bez DPH. 9-0-0 
6. Převod odpisů majetku ZŠ na obec. Týká se odpisů dlouhodo-
bého majetku.             9-0-0 
7. Schválení Zprávy o uplatňování změny ÚP Bory za uplynulé 
období od jeho vydání až doposud dle § 6 odst. 5 písm. e) sta-
vebního zákona.                       9-0-0 
8. 3 poslední žádosti do Fondu malých projektů. V celkové část-
ce 8100,-Kč             9-0-0 
9. Poskytnutí půjčky Národní síti komunitních škol. Půjčku 200 
tis. Kč, 5% roční úrok, splatnost do 31.11.2014 s možností před-
časného splacení bez sankcí.         8-1-0 
 
 III. Zamítá 
1. Žádost Římskokatolické farnosti Netín o příspěvek na varhany 
do kostela v Netíně           0-6-3 
 
 III. Ruší 
1.  K 1.1.2014 Podmínky inzerce v Borském zpravodaji 
(schválené 16.8.2013).            9-0-0 
 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 9 členů,  
jeden zastupitel přišel později 
 

Blanka Křížová - místostarostka        Josef Březka – starosta 

         Školní a obecní hřiště 
 

 V průběhu srpna a září byl na hřišti za 
školou vybudován chodník, který propoju-
je obě výškové úrovně hřiště. Původní 
travnatý svah znesnadňoval využití hřiště 
za horšího počasí. Docházelo ke znečisťo-
vání cvičebních ploch a hrozilo uklouznutí 
na trávě. Věříme, že tato úprava zlepší 
podmínky pro bezpečné sportovní využití 
hřiště. Celkové náklady akce byly 38.256 
Kč. Akce byla podpořena krajem Vysočina 
(Fond Vysočiny, grantový program Spor-
toviště 2013, Drobná údržba sportovišť). 
 Mgr. František Eliáš, ředitel školy 

Před úpravou Nový chodník 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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VE ZKRATCE 
 

- Dovolená na OÚ bude od 19.12. 2013 do 2.1.2014 
- Obecní knihovna bude během vánočních svátků otevřena v pátek 27.12.  
- Výběrové řízení na dodavatele stavby obecního vodovodu bylo ukončeno. Jako nejlepší, byla vyhodnocena nabíd-
ka firmy CONTENT 
- Výše poplatků pro rok 2014:  Svoz komunálních odpadů (popelnice) 500,- Kč a splatnost do 31.5.2014. 
Stočné 960,- Kč + DPH = 1104,- Kč. Splatnost do 31.3.2014. 
Pes 120,- Kč a každý další pes je za 180,- Kč, splatnost poplatku do 31.3.2014. 
Nájemné z hrobu bude příští rok opět bez DPH. Cena za 1m2 je 25,- Kč podle pronajaté plochy. Splatnost do 
31.3.2014. 
Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně obce od 3.2.2014. nebo na účet číslo 4200009323/6800, var. symbol 
je rodné číslo poplatníka. 
- ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN: MUDr. Šubert. O vánočních svátcích bude ordinovat ve dnech Po 23.12. 
7-9 hod., Pá 27.12. 7-9 hod., Po 30.12. 7-9 hod. 31.12. Neordinuje. také ve dnech 9. a 10.1. nebude MUDr. Šubert 
ordinovat. V neodkladných případech se obraťte na MUDr. Pavlíkovou Křižanov tel. č. 566543288 
- MUDr. Klimecký v úterý 31.12. nebude v Borech ordinovat. Ostatní dny zůstávají beze změn.  
- MUDr. Bartošík nebude ordinovat v Radostíně n. O.  30.12.2013  
- MUDr. Doležal bude mít ve dnech 23. 12. - 3. 1. 2014 dovolenou. 

V neděli 17.11.2013 připravil Sbor pro občanské záležitosti již druhé vítání občánků do života.  
Všem dětem a jejich rodičům přejeme hodně zdraví a radosti v životě.    Foto S. Charvát   

Během vánočních svátků nebude MC otevřeno.  
Další schůzka po novém roce  

bude ve čtvrtek 9.1.2014 od 9. do 12. hod.  
Mimo pravidelných čtvrtečních schůzek, připravujeme na rok 2014 také  

další besedy a přednášky. Těšíme se na vás ! 

 MATEŘSKÉ CENTRUM V BORECH 
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K VÝROČÍ FARNOSTI  
 17. 11. 2013 jsme slavili 170. 
výročí založení naší farnosti., které 
připadá na den 31.8.2013. Ve 14.30 v 
kostele sv. Martina vystoupil dětský 
sbor z nedalekého Netína. Poté jsme 
se přesunuli do školní jídelny, kde 
bylo připraveno občerstvení. Děti si 
mohly zasoutěžit a ostatní si mohli 
prohlédnout vystavené starší knihy, 
fotky a další předměty s náboženskou 
tematikou. 

   

 23. 11. 2013 jsme pro farníky uspořádali 
jednodenní poutní zájezd. Dopoledne jsme 
navštívili Svatý Hostýn, kde jsme se zúčastnili 
mše svaté. Návštěva Hostýnu i přes nepříznivé 
počasí byla duchovním povzbuzením. Poté 
jsme jeli do Kroměříže, kde jsme navštívili 
historické centrum se zámeckým parkem 
a kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Moři-
ce. Po prohlídce města jsme odjeli do Mutěnic, 
kde jsme se setkali s místním správcem farnos-
ti P. Františkem Putnou a společně jsme se 
zúčastnili prohlídky vinařského a mysliveckého 

muzea a ochutnávky několika druhů vín ve vinařství U Jarošků. Po dnu plném bohatých 
zážitků jsme se všichni šťastně vrátili domů.         Hanka Kadlecová 

 V naší obci se nenarodi-
lo mnoho významných 
osobností. Z nich je patrně 
nejvýznamnější P. Josef 
Těšík z Horních Borů.  
Proč tomu tak je se dozví-
me z jeho biogramu.  
 Vystudoval bohosloví 
v Brně, vysvěcen byl v r. 
1838. V letech 1850 – 1860 
působil v Nosislavi u Židlo-
chovic od r. 1860 do r. 
1880 v Telči. Telčským 
děkanem byl od r. 1876. Už 
během studia se přihlásil 
k vlasteneckým kněžím 
(Sušil, Procházka, M. Kulda). 
Svými články jako např. 
„Kdo je vaším nepřítelem“, 
přispíval do novin a časopi-
sů (např. Hlas). Aby mohly 
jeho práce vůbec vycházet, 
zpracoval je formou jinotajů 
nebo své povídky kritizující 
poměry v Rakousku situoval 
do Číny („Obrazy z Číny, 
Výlet do Číny, O čínské 
hudbě“). Samostatně vydal 
sbírku Růže a trní, oplývající 
dobrým humorem. Kromě 

literární činnosti byl  také propagátorem včelařství. V Telči se v 
r. 1862 zasadil na radnici o to, aby vyučovacím jazykem na hlavní 
škole byla čeština. V r. 1871 se jako bývalý zemský školní rada 
vlivem a přímluvou zasloužil o to, aby telčská reálka byla vzata 
pod zemskou správu a stala se státní školou. Zemřel 30. ledna 

1880 vTelči, kde je pochován na hřbitově u sv. Anny u hlavního 
vchodu do kostela.  V Telči je po něm od roku 1902 pojmenova-
ná ulice v části města Podolí. 
 Biogram zpracoval v 90. letech minulého století pro biogra-
fický sborník osobností „Kdo byl kdo“, které se o Telč zaslouži-
ly, člen jeho redakční rady Doc. MUDr. Otto Svoboda. 
 V Telčských listech mají pravidelnou rubriku výročí význam-
ných osobností. Její autor chtěl v letošním listopadovém čísle  
připomenout  dvousté výročí narození Josefa Těšíka 16. listopa-
du 1813, které je uvedené ve zmíněném biogramu. 
 Nyní se dostáváme k tomu, jak jsme se o tom všem 
v Borech dozvěděli. Autor rubriky Telčských listů Oldřich Za-
dražil při pátrání o Josefu Těšíkovi navštívil i webové stránky naší 
obce, kde jsou o něm uveřejněny základní údaje. A protože zde 
zjistil datum narození  8.9.1814, které nesouhlasilo s jeho po-
znatky, obrátil se na obec  s dotazem, jak jsme se k tomu datu 
dostali. Toto datum jsme získali z publikace Slovník spisovatelů 
okresu Žďár nad Sázavou, které vydal FIBOX Třebíč pro Muze-
um silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí v roce 1992. Pan Zadražil si 
proto údaje o narození ještě ověřil v diecézním archivu brněn-
ského biskupství v Brně. Zjistil, že v knize narozených Horních 
Borů se nachází křestní zápis Josefa Těšíka z 15.11.1812. Rozdíl-
né údaje, které okolo data narození existují, vysvětlila vedoucí 
archivu paní Marie Plevová tím, že datum narození 8.9.1814 patří 
jeho bratru Františkovi a datum 16.11.1813 pochází 
z nepřesných údajů uvedených v Galerii kněží brněnské diecéze.  
A protože tím bylo jako správné datum narození potvrzeno 
15.11.1812 - 200. výročí narození Josefa Těšíka si v Telči připo-
mněli v listopadovém čísle Telčských listů s ročním zpožděním. 
Děkujeme panu Oldřichu Zadražilovi za to, že jsme získali správ-
ný údaj o narození našeho rodáka. A dozvěděli se, jak si ho po-
važují v Telči. Jsme velmi rádi, že jsme si při této příležitosti 
mohli všechno uvědomit. A při návštěvě Telče si na P. Josefa 
Těšíka vzpomeňme!          P. Kříž  
              

KDY SE VLASTNĚ NARODIL P. JOSEF TĚŠÍK? 
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DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ  
PRO SRDÍČKÁŘE 

 

 Již po páté hrál ochotnický divadelní spolek Tyjátr 
v Borech a to pro Srdíčkáře. Tento ročník to bylo 
divadelní představení Posel z Liptákova. Opět bez 
nároku na honorář a s velkou obětavostí. Jsme za to 
moc rádi a jsme rádi i za naše pomocníky, kteří s námi 
jdou od začátku-díky moc. Na divadlo dorazilo 126 
platících návštěvníků, kteří vytvořili výbornou atmo-
sféru. Před divadlem, o přestávce i po divadle byla 
možnost občerstvit se v šenku, nebo podpořit srdíč-
káře zakoupením triček, klíčenek, šátků a jiných před-
mětů.  
 Jsme rádi, že společně jsme dosáhli částky 8683,- 
Kč. Díky vám všem Srdíčkáři!  
   Pavel Vávra Foto: Bára Zikmundová  

Cesta už zase slouží k procházkám i dopravě 
 

Koncem listopadu  bylo 
úklidem zbylých větví a 
nepořádku na skládce 
vyřezaných křovin u silni-
ce ukončeno zpřístupnění 
polní cesty nad Dolními 
Bory. Podrobnosti o tom 
už byly uveřejněny  
v únorovém čísle Borské-
ho zpravodaje. Organizá-
toři  akce  proto děkují  
vlastníkům a uživateli po-
zemků za souhlas s akcí; 
členům základní organiza-
ce Českého svazu ochrán-
ců přírody, Mladým 
ochráncům přírody a 
jejich tatínkům a manže-
lům Haškovým za vyřezání 
křovin motorovými pilami 

a jejich úklid na hromady. Celkem děti a dospělí ve dvou 
půldnech   odpracovali  130 hodin.  Práce byly provedeny zdar-
ma pouze s náhradou pohonných hmot a oleje a s malým ob-
čerstvením.  Tyto náklady byly ZO ČSOP uhrazeny obcí Bory z 
Fondu malých projektů. Velmi děkujeme panu Antonínu Zední-
kovi za odvezení křovin. Bez jeho pomoci  by se akci vůbec 
nepodařilo úspěšně dokončit. A ještě děkujeme těm, kteří pro-
vedli  úpravu povrchu cesty. Když si dnes prohlížíme fotografie 
z akce (viz www.bory.cz) ještě více si  uvědomujeme,  co se 

podařilo udělat. 
Jak obtížné bylo už 
jen se dostat 
s pilou ke kmenu a 
pak ještě keř ská-
cet a rozřezat na 
takové části, aby 
se daly odtáhnout 
stranou a uvolnit 
místo pro další 
kácení. Byla to 
opravdu úmorná 
práce a postupova-
la jen pomalu kupředu. Vše se 
podařilo dokončit díky po-
chopení, podpoře a výborné 
spolupráci všech zúčastně-
ných. Teď už vědí, jak asi bylo 
zarostlé království v pohádce 
O šípkové Růžence. Když 
dnes po obnovené cestě pů-
jdeme o vánocích na procház-
ku, mimochodem je odtud 
pěkný výhled na Bory, ani 
bychom nevěřili, kdyby neby-
lo těch fotografií, jak byla 
strašně zarostlá. Nyní  je zase 
taková, jako si pamatujeme, 
že byla před lety.     P. Kříž 

FOND MALÝCH PROJEKT Ů 2013 
 

 Jistě už v naší obci není nikdo, kdo by nevěděl o Fondu 
malých projektů, kterým Obec Bory poskytuje finanční pro-
středky na činnost neziskovým organizacím i skupinám neorga-
nizovaným, které pořádají a připravují pro občany Borů různé 
akce. Finanční částka, kterou je možné z tohoto fondu získat, 
organizacím umožní akci pořádat. Práci už musí přidat sami! 
 A které akce a aktivity byly v roce 2013 takto podpořeny? 
Dětský karneval - MOP Bobeš  
Vyřezání křovin v cestě na Bukovce - ČSOP Bory 
Jarní zájezd - Klub dobré pohody 

Stůl na stolní tenis - TJ Družstevník Bory 
Pachové ohradníky kolem silnic - MS Bory  
Pohádková ves 2013 – KČT Bory 
Soutěž pro děti Zelená stezka Zlatý list - ČSOP Bory 
Podzimní výstava + soutěž Borské jablko roku - ČZS Bory 
Příspěvek na kapelu - Pořadatelé pouti v Dolních Borech  
Turnaj přípravek ve fotbale – TJ Družstevník Bory 
Vánoční tvoření pro děti – KČT 
Mikulášský volejbalový turnaj – volejbaloví nadšenci Bory 
 I na příští rok je v obecním rozpočtu počítáno s částkou 50 
tis. pro Fond malých projektů, protože obec ráda podpoří 
všechny aktivní a obětavé skupiny, které u nás působí.   BK 
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 VÝZNAMNÝ DAR OBECNÍMU MUZEU  
 V polovině listopadu již podru-
hé navštívili obecní muzeum 
v Borech pan Josef Vít s paní Mi-
reille a pan Vladimír Rybár. Pan  
Vít totiž muzeu daroval 11 barev-
ných fotografií řezů turmalínů – 
skorylů o velikosti A4. A také 
několik skutečných řezů krystalů 
turmalínů, ze kterých byly velké 
fotografie pořízeny. Pan Rybár je 
Velkého Meziříčí naše muzeum už 
navštívil a také nám věnoval krásný 
mineralogický vzorek do naší sbír-
ky. Ale o panu Vítovi jsme věděli 
jen to, že žije v Německu. Proto 
jsme ho poprosili o odpověď na 
několik otázek pro návštěvníky 
muzea a čtenáře Borského zpravo-
daje. 
 

Curriculum vitae pana Ví-
ta.  Narodil jsem se  8.1.1941 v 
Martinicích. 

Po gymnasiu jsem studoval ČVUT Praha, od r. 1968 žiji 
v Německu, 12 roků jsem pracoval ve firmě PTW vývojová 
kancelář (měřící přístroje radioaktivního záření), 13 roků jsem 
provozoval vlastní firmu na vývoj a konstrukci elektronických 
přístrojů a 13 roků  na Universita Freiburg, geologický ústav. Od 
r. 2002 jsem  rád v důchodu, protože mám spoustu jiných osob-
ních zájmů, kterým jsem se během mého pracovního života 
nemohl věnovat. 
 

Jak vznikla myšlenka na tyto fotografie 
ČSSR jsem opustil v srpnu 1968. Do ČSR jsem přijel po 24 le-
tech – v roce 1992. Místní sběratelé vyprávěli o nálezech krysta-
lů křemene, záhněd a černých turmalínů. U turmalínů obdivovali 
jejich lesk, rýhování, ukončení, rozmanitost jejich tvarů . . .  
Dotazy k jejich vnitřní stavbě však nemohli zodpovědět. Při mé 
přišti návstěvě jsem přivezl knihu “Fastination Turmalin”kterou 
napsal P. Rustemayer. Žasli nad zonální stavbu skorylu z Brasílie, 
Madagaskaru, Namibie, Pákistanu atd. Něco takového v  turmalí-
nech Vysočiny považovali za nemožné. Nakonec jsem se se 
sběrateli dohodl, že mi zprostředkují skoryly, které pro ně ne-
budou ztrátou. Pro účely fotografování stačí skoryly polámané, 
pluhem porušené atd. Tak se u mně začaly scházet vzorky z 

Vídně, Borů, Cyri-
lova ale i z Netína, 
Bobrůvky, Rou-
směrova, Skleného, 
Pikárce, Bohdalova, 
Rožné, Krásněvsi. 
Při diskusi nad 
výsledky padla 
věta: “Tahle  práce 
by ale  neměla 
skončit u tebe v 
šupleti!”  
 

Co na fotografi-
ích můžeme 

vidět? Vidíte na nich 
celý život krystalu. Po-
čátek, mládí, dospívání 
až do posledního oka-
mžiku jejich růstu. Vidí-
te třeba poruchy v 
růstu krystalu, vidíte 
jedince, kteří byli přelo-
meni, vidíte, že se lom 
krystalu zahojil či 
k dalšímu vývoji nedo-
šlo.  Jindy vidíte, že se 
krystal začal rozleptá-
vat, rozpouštět a že se 
pak vyvíjel zcela jinak. 
Nebo třeba jak několik 
malých krystalů v prů-
běhu dospívání srostlo 
a v dalším vývoji existo-
valy jako jediný krystal. 
Každý barevný odstín je 
důkazem, že se na jeho 
vývoji podílely jiné iony a když ty první  byly spotřebovány, do-
šlo ke stavbě z ionů druhých, třetích atd. K výraznému zbarvení 
totiž stačí jen malé množství látky způsobující ono typické zbar-
vení.  
 

Jak se připraví podklad pro fotografii? Vidíme, že řezy jsou 
provedeny na krystalech turmalínů třeba o velikosti kolem 1 cm 
i menší a nevypadají nijak půvabně. Proto je velmi překvapivé, 
jaké jsou z nich krásné fotografie plné jasných barev všech druhů 
a odstínů. Až je uvidí návštěvníci muzea, budou určitě také pře-
kvapeni! 
 Krystal po rozříznutí  je nutné brousit tak dlouho, až začne 
být výbrus dostatečně průhledný. V tom okamžiku dosáhne 
výbrus maximální “barevnosti” a maximálního kontrastu. Při 
dalším broušení výbrus rychle ztrácí barvu. Tloušťka výbrusů u 
skorylů z Vysočiny se pohybuje kolem 4 - 6 setin milimetru. Dal 
jsem Vám ukázky, které dokumentují postup práce. Toto je 
hotový leštěný výbrus, toto je výbrus, který se rozlomil na 4 
kusy. Abych výbrus mohl fotografovat, je zakrytý sklíčkem 0,15 
mm tlustým. Tady zase je 6 krátkých sloupků skorylu nalepe-
ných na skle 26 x 39 mm. Jako další krok by následovalo seříz-
nutí skorylu, aby zůstaly na sklíčku krystaly ve výšce 0,3 – 0,5 
mm. Ty jsou stále ještě moc tlusté a naprosto neprůhledné. Ten 
přebytek se musí zbrousit na 0,04 – 0,06 mm. Pak následuje 
leštění a potom můžeme přistoupit k fotografování.  
 

Jak jste se k této zajímavé činnosti dostal? Během mé 
činnosti v geologickém institutu Univerzity Freiburk jsem začal v 
roce 1996 dělat geologům petrografické zbrusy. Potřebovali je 
pro diplomové a doktorské práce nebo pro výzkum. Po 6 letech 
jsem nechtěně začal s přednáškami pro naše studenty v oboru 
“preparativní metody v geologii.” To trvalo 13 semestrů.  
 

 Za krásný a velkorysý dar dárcům poděkovali starosta a 
místostarostka obce. Významným způsobem se díky jemu rozší-
řila expozice minerálů obecního muzea. Dar přispěje k lepšímu 
pochopení přírodních procesů, které se odehrávaly v dávné 
minulosti v místě, kde žijeme. Při předvánoční akci 1.12. 2013 se 
fotografie setkaly s velkým zájmem návštěvníků muzea.    P. Kříž 

LOVCI PEREL je nová celoroční hra pro dětské čtenáře. V naší Obecní 

knihovně bude zahájena v pátek 3.1.2014.  
 Každá krásná kniha je vlastně taková perla. Za přečtení knihy, která bude označe-
na jako perlorodka a zodpovězení příslušných otázek děti dostanou perlu.  Koncem 
roku budou nejlepší sběrači perel odměněni. 
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NAŠE LISTOPADOVÉ FLORBALOVÉ ÚSP ĚCHY 
 

 Listopad 2013 byl pro naše florbalová družstva úspěšný. Všem třem družstvům 
se podařilo probojovat do okresního kola. Děvčatům z 2. místa a chlapcům z 1. mís-
ta.  
 Zatímco kluci jeli na okresní turnaj do Bystřice nad Pernštejnem, děvčata z 6. a 7. 
třídy jela do Velkého Meziříčí. Bohužel se jim tolik nedařilo a skončila na 6. místě.  
 Soupiska družstva:  Nikča Havelková, Nela Marková, Áňa Kropáčková, Klárka 
Březková, Terka Zezulová, Mája Coufalová, Lucka Dvořáková, Anička Novotná, Míša 
Požárová a Adélka Kujalová. 
    Děvčata z 8. a 9. třídy jela 26. 11. 2013 do Žďáru nad Sázavou. První utkání sehrá-
ly naše hráčky se ZŠ z Bystřice n. P. a porazily je 4:0. Druhý zápas hrály s Gymnáziem 
ze Žďáru n. S. Dostaly dva góly a jeden vstřelily. Třetí zápas hrály s nejlepším týmem 
ze skupiny B ZŠ Měřín, který vyhrál okrskové kolo. Zápas byl velmi napínavý. 
V normální hrací době skončil 0:0, proto se prodlužovalo. Gól nepadl ani 
v prodloužené, proto se střílely nájezdy. První nájezd střílela naše Míša Kaštanová a 
bravurně vstřelila gól. Jejich hráčce se naší brankářku Terezku Prokopovou nepodaři-
lo prostřelit. Další nájezd střílela Simča Drlíčková. Pěkná střela a byl tam 
další gól. Ani jejich druhá střelkyně nezabodovala. Pro nás to znamenalo 
výhru 2:0. To bylo radosti!!! Tato výhra nám otevřela možnost zahrát si o 
postup do krajského kola. Bohužel bylo naším soupeřem družstvo 
z Gymnázia Žďár n. S. Nám se nepodařilo vstřelit gól, takže nás toto druž-
stvo podruhé porazilo  a tím se nám uzavřela cesta do krajského kola. Se 
svým 2. místem na tomto turnaji můžeme být ale spokojené. 
 Soupiska družstva: Míša Kaštanová, Terezka Prokopová, Eliška Roz-
marínová, Simča Drlíčková, Áďa Karásková, Lidka Zikmundová, Simča Eli-
ášová, Jitka Němcová, Mirča Kotačková, Markétka Mičková a Aneta Prud-
ková. 
           Mgr. Zuzana Jurková 

 
 
  

 1. ROČNÍK MIKULÁŠSKÉHO  
VOLEJBALOVÉHO TURNAJE V BORECH 

 

 V sobotu 7.12.2013 uspořádali volejbaloví nadšenci v Borech 1. roč-
ník Mikulášského volejbalového turnaje. Sešlo se celkem 5 družstev: 
2 družstva volejbalistů, tedy těch, co si chodí pravidelně 1x týdně zahrát, 2 
družstva hasičů, tedy těch, kteří jsou členy SDH v Borech a 1 družstvo 
sportovců  - fotbalistů. Ten, kdo se přišel podívat, viděl pěkný volejbal  - 
dlouhé výměny, pěkné smeče i obětavé zákroky některých hráčů.  
A jak celý Mikulášský turnaj dopadl? Posuďte z výsledků: 
1.místo  -  SPORTOVCI - fotbalisté (kapitán M. Pokorný, J. Dvořák, O. 
Dostál,  P. Švoma, M. Dostálová, T. a Z. Jurkovy) 
2.místo - HASIČI 1  (kapitán O. Zikmund, V. Hlaváč, P. Láznička,  P. Váv-
ra, L. Křehlíková a L. Novotná) 

3.místo  -  VOLEJBALISTÉ -  zkušenější  ( kapitán P. Jakubec, St. Ochrana, T. 
Jurda, A. Hlaváčová, J. Jakubcová  a L. Zikmundová) 
4.místo - VOLEJBALISTÉ - mladší  
5.místo - HASIČI  2  
 Na závěr bych chtěla poděko-
vat všem, kteří se turnaje zúčastnili.  
Poděkování patří i těm,  kteří oslo-
vili sponzory a turnaj uspořádali - 
Pavlovi a Jarce Jakubcovým a také 
sponzorům, kteří věnovali pěkné 
ceny. Byli to: Fňukal Josef, Horácké 
autodružstvo Velké Meziříčí, Láz-
nička Pavel, Uchytil s.r.o. Radostín 
nad Oslavou, Vezeko Velké Meziří-
čí a Zikmund František 
 Děkujeme a těšíme se na příští 
ročník!!!      
    Mgr. Zuzana Jurková 
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BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  V LEDNU A ÚNORU 2014 
 

Kostečková Růžena  16.1.1954    Dolní Bory  167 
Michal Horňák   27.1.1934   Dolní Bory 206 
Božena Dobiášová 5.2.1934   Dolní Bory 62 
Marie Chalupová  16.2.1944   Dolní Bory198 

Anežka Karásková   20.2.1949    Horní Bory 217 
Bedřich Kříž   28.2.1939   Dolní Bory 51  

Anežka Křížová    28.2.1939   Dolní Bory 45 
 

 Všem, kteří v tomto období oslaví své kulaté jubileum,  
přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody! 

TJ Družstevník Bory -Fotbal žáci 

 Minulou sezónu jsme neskončili zrovna nejlé-
pe umístěni a proto naše tréninky začaly už v létě 
23. července. 
 Na prvním tréninku nás nebylo mnoho, přes-
to jsme si ho všichni užili. Po pár trénincích nasta-
lo i naše letošně první přátelské utkání proti Ra-
dešínské Svratce, které jsme hráli na domácím 
hřišti. Na zápas jsme se těšili a na výsledku to 
bylo také vidět, protože utkání jsme vyhráli 10:2. 
Pro nás to bylo dobré znamení a doufali jsme, že 
bychom takhle mohli pokračovat i v mistrovských 
utkáních. Čas pomalu plynul a najednou před 
námi byl opravdový zápas, na který jsme se těšili, 
ale zároveň byli nervózní. Zápas jsme hráli proti 
Dolní Rožínce a navíc na jejich hřišti, na které se 
nám moc nechtělo. Naštěstí utkání probíhalo 
celkem hladce. Docela jsme se divili, protože 
když jsme v předešlých sezónách proti nim hráli, 
tak jsme prohrávali. Ale letos tomu tak nebylo - 

vyhráli jsme 1:6. Gól jsme inkasovali po penaltě. 
Mezi dalším zápasem uběhly 
ještě dva tréninky, na kte-
rých nám trenéři (pan Vacu-
lík a pan Viliš) vysvětlovali 
novou taktiku. Přišel druhý 
zápas, který byl odehrán na 
našem hřišti proti Nové Vsi. 
Tento souboj byl velice 
napínavý. Trenéři se párkrát 
drželi i za hlavu. Naštěstí to 
dopadlo dobře a my zápas 
vyhráli 4:3. Tím jsme se 
posunuli na první místo. Jak 
čas plynul a my pořád vyhrá-
vali, kde nic tu nic se objevil 
opravdový soupeř, což pro 
nás znamenalo nebezpečí. 
Byl to Žďár nad Sázavou, ve 
kterém se hraje na umělé 
trávě. Dlouho a pečlivě jsme  
na něj byli připravování. A 

osudný den byl tu. Když naše auta přijela ke hřiš-
ti, už jsme viděli jak se tým soupeře rozcvičuje. 
Jakmile rozhodčí odpískal začátek zápasu, stalo se 
hřiště bojovným prostorem. Bohužel se utkání 
neobešlo i bez pár zranění a soupeři jsme podleh-
li 4:1. Tudíž náš tým spadl na druhé místo. Naším 
posledním protihráčem bylo družstvo Měřín, nad 
kterým jsme vyhráli jednoznačně 11:1. Přes zimu 
zůstáváme na druhém místě se stejným počtem 
bodů, jako má Nová Ves. Ta bohužel má lepší 
skóre. 
 Na jaro se připravujeme v tělocvičně, kde 
máme trénink každou sobotu. Stejně jako minulý 
rok nás trenéři losováním rozdělili na družstva a 
hrajeme mezi sebou  turnaje i o nějaké ty ceny. 
Samozřejmě nechybí i tvrdý trénink. 
 Už se moc těšíme na druhou polovinu naší 

TJ Družstevník BORY 
zve všechny na  

SPOLEČENSKÝ PLES 

SOBOTA   8. 2. 2014 


