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Borský zpravodaj 
Číslo 4 SRPEN    2014 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
Pátek 29.08.2014 Památka Umučení sv. Jana Křtitele  
Dolní Bory 16.45 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti a příle-
žitost ke Svátosti smíření  18.00 Mše sv -o.J.B.    

Neděle   31.08.2014  
Slavnost sv. Jiljího, patrona kostela v Dolních Borech  

- Poděkování za úrodu  
Dolní Bory 8.00 Mše sv. - novokněz P. Michal Seknička.   
10.30 Mše sv.: Za živé a zemřelé farníky - novokněz P. Michal 
Seknička.   
Po obou mších svatých bude možnost novokněžského požehnání.  
Farní oznámení  
V pátek od 16.45 v kostele v Dolních Borech bude příležitost ke Svátosti smíření.  
V sobotu v 18.30 bude příprava na křest.  
Slavíme pout´ v Dolních Borech spojenou s poděkováním za úrodu.  

    Prosíme také o přípravu klásků na dožínkové věnce a kytičky. Děkujeme.  
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
      

Usnesení z jednání ZO Bory 25.7.2014 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání 
2. Kontrolu usnesení z minulých jednání ZO 
3. Seznámení s jednáním RO 
4. Nabídku na vypracování projektu na opravu rybníku Obec-
ník. Cena projektu by byla 65 tis. + DPH. ZO navrhuje hle-
dat jiné řešení.                                                          10-0-0 
                                                                         

 II. Schvaluje: 
1. Program jednání, doplnění programu a ověřovatele zápisu                   
                9-0-0 
2. Výjimku ZŠ v minimálním počtu žáků na školní rok 
2014/2015.                                                               10-0-0 
 3. Uzavření nové nájemní smlouvy s RWE na pronájem ply-
nárenského zařízení (plynofikace obce) na dobu neurčitou. 
              10-0-0        
4. Rozpočtové opatření č. 6. v celkové částce 30 285,- Kč. 
              10-0-0 
5. Dodatek č. 2, k Úvěrové smlouvě k investičnímu úvěru 
KA1202417 ze dne 23.4.2012 – navýšení úvěru na kanalizaci 
o 2.500.000,- Kč.             10-0-0 
- Dodatek č. 2, k Úvěrové smlouvě – kontokorentnímu úvě-
ru KA0810081 ze dne 30.9.2008 – snížení kontokorentu na 
1.000.000,- Kč.                                                10-0-0  
6. Prodeje pozemků: 
    - část pozemku parc.č.355, část d) o výměře 81 m2 v k.ú. 
Dolní Bory 
    - část pozemku parc. č. 355, část e) o výměře 179 m2 
v k.ú. Dolní Bory 
    - pozemek parc. č. 355/3 o výměře 115 m2 v k.ú. Dolní 

Bory. 
    - pozemek parc. č. 99/9 k.ú. Dolní Bory o výměře 40 m2                                                          
                    10-0-0  
Koupi pozemku: 
-  parc. č. 319/16, který vznikne oddělením od pozemku 
parc.č. 319/8 o výměře cca 101 m2 v k.ú. Horní Bory. 10-0-0 
7. Žádost Linky důvěry Střed (krizová linka v Kraji Vysočina) 
o příspěvek na činnost. 500,- Kč                                  9-1-0                 
8. Prezentaci obce v knize Kraj Vysočina pouze v rozsahu 1/3 
stránky.                                                                    10-0-0  
9. Komisi pro výběrové řízení na dodavatele stavby nové MŠ                                          
              10-0-0  
10. ZO souhlasí s umístěním kontejneru (pro budoucí objekt 
výletiště) na vhodný obecní pozemek. TJ Družstevník se nyní 
naskytla možnost kontejner zakoupit.                         10-0-0 
 

 III. Navrhuje: 
1. Vybudovat vodovodní a kanalizační přípojky u manželů 
Domských za stejných podmínek jako jiným majitelům nemo-
vitostí, jedině v případě, že zaplatí veškeré dluhy, které u 
obce nyní mají. 
 

 IV. Ukládá starostovi obce: 
1. Vypracovat smlouvu na prodej a koupi pozemků. 
2. Jmenovat komisi pro výběrové řízení na dodavatele stavby 
nové MŠ                                  10-0-0 
  

 V. Ukládá místostarostce obce: 
1. Napsat dopis panu J. Vilišovi, aby sjednal nápravu a zajistil 
noční klid v okolí svého domu a opravením vrat a plotu, 
dobře zabezpečil své psy.                                         10-0-0 
 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 10 členů, jedna 
členka přišla později. 

 

Blanka Křížová - místostarostka  Josef Březka – starosta 

    DESET NEJAKTUÁLN ĚJŠÍCH PROBLÉMŮ, KTERÉ TRÁPÍ OB ČANY BORŮ. 

 Už v minulém číslo Borského 
zpravodaje jsme vás seznámili 
s výsledky jednání Veřejného fóra, 
které se v Borech konalo 5.6.2014, 
Nyní přinášíme tabulku novou, koneč-
nou. Zde jsou totiž přičtené i hlasy, 
které jste jednotlivým problémům dali 
ve veřejné anketě, která probíhala 
během července. Na tomto místě se  
sluší poděkovat vám, kteří jste anketní 
lístek vyplnili a odevzdali. Bylo vás 
celkem 65. 
 A co bude dál? Výsledek ankety 
bude předán ke schválení na nejbliž-
ším jednání Zastupitelstva obce. A to se bude těmito problémy nadále zabývat a dle mož-
ností také řešit. 
Dále se ještě v anketě, mimo body z Veřejného fóra objevily tyto návrhy: 

- Osvětlení hřbitova v Horních Borech 
- Snadnější přístup k lékařům. Ordinace v přízemí, nebo výtah 
- Chodníky v Horních Borech 
- Cyklostezky, obnova kina 
- Aby zajížděly i do Horních Borů také autobusové linky v 8,30 do VM, a ve 12.00 
z VM                     Blanka Křížová - koordinátorka MA21 

  

1. Oprava místních komunikací a polních cest   48+14=63 
2. Zachování ZŠ a MŠ         27+10=38 
3. Snížení rychlosti v obci (radary, retardéry)    19+9=28 
4. Reprezentativní restaurace + cukrárna    14+9=23 
5. Pobíhání psů (znečišťování)       11+10=21 
6. Výletiště           5+12=17 
7. Zachycení přívalových vod (Cyrilov, Benátky, Oklík) 8+9=17 
8. Větší klubovna pro MOP       4+10=14 
9. Hřiště pro hasiče         4+9=13 
10. Masopust + výlety, poutě, program při pálení čarodějnic   
             5+8=13 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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 V současné době je již velká většina domácností v Borech na novou splaškovou 
kanalizaci napojena. I většina domů, které z minula měly spojené odvádění splaškových i 
dešťových vod už mají vše oddělené. 
 Čistírna odpadních vod v současné době běží ve zkušebním provozu, kdy je nutné 
doladit její nastavení a hlavně stabilizovat biologické procesy pro zajištění maximálně efek-
tivního čištění odpadních vod. 
 Bohužel, vlivem enormních nátoků dešťových vod na ČOV došlo k naředění již 
aktivovaného kalu (přijata technická i organizační opatření), který zajišťuje čištění odpad-
ních vod, a proto je nutné ještě vyčkat, než bude možné na ČOV vyvážet stávající septiky. 
Prosíme občany, aby do kanalizace nepřečerpávali staré, vyhnilé jímky. Obsah těchto jí-
mek se z biochemického hlediska značně liší od vod, na které je ČOV dimenzována, a 
jejich nekoordinované vypouštění na ČOV způsobuje významné technologické problémy a 
komplikuje stabilizaci celé ČOV. Nekoordinovaným vypouštěním agresivních látek (jakými 
vyhnilé jímky bezpochyby jsou) a vypouštěním dešťových vod (nerozdělením dešťů a 
splašků tam, kde je toto možné) do kanalizace,  se pouze oddaluje okamžik, kdy bude 
ČOV v plném provozu a schopna plnit svůj účel.       Ing. Tomáš Vala Provod 
 

BUDOVÁNÍ VODOVODU A VODOVODNÍCH P ŘÍPOJEK 
 Činnost stavebních firem při budování vodovodu je jistě všude v obci zcela nepře-
hlédnutelná a všichni sledujeme, jak práce pokračují.  Hlavní vodovodní řady a většina 
přípojek k domům je v této chvíli již téměř hotova v Horních i v Dolních Borech.  Hlavní 
práce se teď přesunuly k budoucímu vodojemu, k pramenům a vrtům do Doliny. 
 I přes opakované výzvy, aby se všichni zájemci o vodovodní přípojku přihlásili do 
konce června, přicházejí někteří ještě v tomto týdnu. Všem bylo vyhověno a paní projek-
tantka Ing. Navrátilová všem projekty zpracovala. U minimálního počtu zájemců se ještě 
přípojky „dolaďují“ ,  aby vše proběhlo ke spokojenosti všech zájemců o vodovodní pří-
pojku. Podstatná většina projektů přípojek byla vyzvednuta majiteli nemovitostí, kteří je 
odsouhlasili, podepsali žádost o územní souhlas a zaplatili správní poplatek 500,-Kč. Tento 
poplatek pracovníci obce předali na pokladnu MěÚ Velké Meziříčí. Doklady o zaplacení 
byly vloženy žadatelům do poštovních schránek. MěÚ Velké Meziříčí odbor stavební pak 
bude průběžně vzhledem k počtu přípojek,  (v první  vlně se jich  odevzdalo na MěÚ úcty-
hodných 150 ks) posílat občanům písemný územní souhlas k jednotlivým vodovodním 
přípojkám. 
 Občanům, kteří si projekt vodovodní přípojky vyzvedli teprve v těchto dnech, nebo 
si projekt ještě nevyzvedli,  bude jejich poplatek a žádost o územní souhlas předán na 
MěÚ Velké Meziříčí během měsíce září. Zaměstnanci obce děkují všem občanům za spolu-
práci na tak velkém a pro Obec Bory tak významném projektu.         Olga Padalíková 

VÝSTAVBA MŠ  
 V projektu Školka Bory pro třetí tisíciletí, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01491, který se 
začal realizovat na konci března, proběhla již dvě dílčí výběrová řízení. V červnu bylo 
ukončeno výběrové řízení na Technický dozor investora. Byla vybrána firma ATD Jihlava 
s.r.o. V srpnu bylo uzavřeno výběrové řízení na Koordinátora BOZP. Zde se na základě 
požadavků na prvním místě umístil uchazeč SPARICA s.r.o. V současné době stále trvá 
lhůta pro podání nabídky ve výběrovém řízení na stavbu školky. 
 Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednic-
tvím Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. V těchto dnech, bude ukonče-
no výběrové řízení na dodavatele stavby.        Ing. Marcela Slavíková 

ČOV A NAPOJOVÁNÍ NA KANALIZACI 

Obecní muzeum zve všechny na  

LETNÍ VÝSTAVU, KTERÁ SE KONÁ 31.8.2014   
od 14. do 17. hod. v zasedací místnosti OÚ 

Vystavují: Michaela Orlová - harmonizační obrázky, andělé a mandaly,  
keramika. 

Petra Nováková - košíky a dekorace z pedigu. 
Věra Musilová -  tepané šperky, drátované šperky. 

 Vystavené výrobky bude možné i zakoupit 
 Po dobu výstavy bude otevřeno i nově upravené obecní muzeum 

PRÁCE V DOLINĚ 



 NEBEZPEČÍ PŘI HOUBAŘENÍ 
 Ke konci prázdnin a začátkem školního roku 
velice často řeší policisté případy, které mají souvis-
lost s houbařením. Češi jsou vášniví houbaři a tak 
v tomto období lze u lesů vidět zaparkovaná vozidla, 
jejichž majitelé sbírají houby. Houbaři ale musejí mít 
na paměti několik zásad, kterými by se měli řídit.  
 Řidiči si musí uvědomit, že vjezd a parkování 
vozidel v lese je podle lesního zákona zakázáno. Po-

kud již řidič zaparkuje své vozidlo na vhodném a bezpečném 
místě u lesa, musí si ho řádně zabezpečit. To znamená zkontrolo-
vat, zda je vozidlo řádně zamčeno a má uzavřena všechna okna. 
Zaparkované automobily jsou častým terčem zlodějů a tak uvnitř 
nesmí zůstat žádné cennosti. Pro zloděje, který za oknem uvidí 
kabelku nebo fotoaparát, je dílem okamžiku rozbít okno a věci 
ukrást.  
 Policisté také často pátrají po houbařích, kteří se v lese 

ztratí. Těmto případům lze před-
cházet dodržením několika zásad: 
1. Houby sbírám pouze na mís-
tech, která znám. Pokud jsem 
v neznámém lese, snažím si zapa-
matovat orientační body, podle 
kterých najdu cestu zpět. 
2. Vždy mám u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud 
se ztratím nebo zraním, mohu jím přivolat pomoc. 
3. Vždy informuji rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdu 
na houby a kde je přibližně budu sbírat. 
4. Pokud trpím vážnou nemocí nebo alergií, musím mít u sebe 
potřebné léky. 
 Při dodržování těchto několika základních pravidel budete 
mít jistotu, že v případě nějaké nepříjemné příhody, která vás při 
houbaření může potkat, se vám včas dostane potřebné pomoci. 
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
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 Nekupujte kalendář, objednejte si náš! 
 Obchody už nabízí kalendáře na rok 2015, my ale letos nabízíme možnost pořídit si stolní, tedy týdenní kalen-
dář borský. Tento kalendář bude obsahovat fotografie našich fotografů, kteří během roku pilně zasílají své fotografie 
Daně Sukové. Dále bude obsahovat běžné kalendárium s českými jmény a navíc akce v Borech plánované! 
 Spolky, organizace a všichni, kteří v Borech něco pořádáte a nebo plánujete pořádat, dejte hlavy do-
hromady a rozmyslete se jak to bude v roce 2015. Konečnou podobu tomuto plánování dáme na slavnostním se-
tkání 17. října 2014. Na které jste všichni zváni!  Po tomto datu bude kalendář dán do tisku. Proto prosíme 
všechny zájemce o Borský kalendář, objednejte si na adrese obecbory@razdva.cz, nebo na telefonu 566535175 požadovaný počet 
kusů. Bez předběžných objednávek bychom těžko odhadovali množství kalendářů, které máme zadat do tisku. 
 A ještě jedna důležitá informace: Cena kalendáře bude přibližně 100 - 110,- Kč. Cena je hodně závislá na počtu kusů.                                                   
                 Dana Suková + Blanka Křížová 
Samozřejmě dál uvítáme všechny vaše krásné a zajímavé fotografie na adrese: http://boryfoto.webgarden.cz/  

 Podzimní zájezd Klubu dobré pohody 
Je tu září a to je již tradičně čas na náš druhý autobusový zájezd. A tradičně je 
také cíl tohoto zájezdu bližší, neboť dny jsou už kratší. Kam se tedy vydáme? 
Nejprve to bude klášter Kanonie premonstrátů Želiv. Po té naše cesta povede na 
známý hrad Lipnice nad Sázavou. Posledním místem naší cesty bude nedaleké 
město Polná,, které má velmi bohatou historii a řadu významných památek 

Sobota 27.9.2014 
Odjezd: 7.00 hod. od OÚ. Návrat: +- v 19. hod. 
Cena: děti a důchodci 260,-,  dospělí 370,- (cizí + 100,-) 

Zájezd je podpořen z Fondu malých projektů a je určen všem bez rozdílu věku!                    Přihlášky na tel: 608 312 224  BK 

Už se vám to někdy stalo? Že jste museli přebírat hnijící trávu, zbytky zeleniny, ovoce a v tom všem větve? Že by jste nic 
takového nedělali? Tak proč předpokládáte, že pan Hašek to dělat má a může?  
 Kam tím mířím? Ukládací plocha u fotbalového hřiště je určena pro trávu z hřiště a pokud má někdo okolo hromádku trávy, 
nebo vytrhaného plevele ze zahrádky a pod. může ho tu uložit. Ale vyklopit tady fůru trávy, větví a všeho možného dohromady to 
opravdu možné není! 
 Provozní doba obecní kompostárny je středa a sobota 16.-18. hod. Pokud nutně potřebujete něco na kompostárně uložit  
mimo tuto dobu, je možné se s panem Haškem domluvit!                              Blanka Křížová 

Klub českých turistů a Mladí ochránci přírody v Borech zvou všechny na  
TŘETÍ POHÁDKOVOU VES 

Neděle 14.9.2014. od 13.30 hod. u OÚ 
Vydejte se s námi opět za pohádkou. Pro děti budou připraveny hry a soutěže, 
jízda na poníkovi,  oheň a opékání.  
 Sváteční večer zakončíme v 18. hod. filmovým představením v KD!  
Zavzpomínáme a připomeneme si, jak se v Borech chodilo do kina a že i dnes to 
může být fajn.         Vstupné dobrovolné. 

Kolik stojí pivo? Studánka na cestě do Hatí je už řadu let zdrojem dobré pitné vody. Mnozí k ní 
rádi jezdili. I když momentálně díky suchu voda neteče. Pan Kujal a pan Padalík studnu v úvoze vybudo-
vali, obezdili a zakryli a k odběru vody upravili studánku dole u cesty. O tu pečují děti z MOP, a daly jí 
jméno Rusalka. Tohle všechno ovšem nezajímá toho, kdo v minulých dnech ukradl kovový poklop a 
přitom ještě rozlomil kameninový okraj studny. Na kolik piv mu poklop ve sběrně asi vynesl?      
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 Slovo hejtmana 
 Už za měsíc nás čekají nové volby, členům volených samo-
správ měst a obcí končí jejich čtyřleté funkční období. I za tuto 
dobu jsem poznal řadu obětavých, pracovitých a schopných sta-
rostů, místostarostů a zastupitelů. Mohu s čistým svědomím 
konstatovat, že spolupráce v samosprávách na všech úrovních 
v našem kraji funguje velmi dobře a rád bych všem jejich členům 

za tu náročnou práci poděkoval. Volení představitelé v našem 
kraji přistupovali ke své práci velmi zodpovědně. Na Vysočině 
téměř neznáme případy, kdy by například hrozil krach města či 
obce kvůli nezodpovědnému hospodaření nebo kdy by docházelo 
k závažným provozním problémům ve fungování našich sídel.  
Přitom dobře vím, jak je tato práce náročná a často i nevděčná. 
Zvláště v tom „prvním sledu“ na úřadech měst a obcí, kam ne-
spokojení občané docházejí často i s nejrůznějšími malichernost-
mi, s pocitem, že úřad musí vyřešit i všechny jejich osobní pro-
blémy. A pochopitelně podle jejich osobního přání a receptu. 
 Je to už takový náš český obyčej, že všichni rozumí všemu 
– hlavně tomu, jak to ti jiní dělají špatně a jak by to mělo být 
jinak. Jen převzít tu odpovědnost je ochoten málokdo. Lépe je 
kritizovat „zpoza buka“. Někdy přemýšlím o tom, kde se 
v některých lidech bere to sebevědomí a pohrdání prací jiných 
bez skutečné znalosti problémů. 
 Nyní jsem proto chtěl ještě jednou na konci volebního 
období velmi srdečně poděkovat starostům, místostarostům, 
členům rad a zastupitelstev měst a obcí za jejich úsilí v minulém 
období. Přes obtížnost této práce mnozí jdou znovu a znovu 
s kůží na trh. Obzvláště neuvolněným starostům a zastupitelům 
na malých obcích, kteří se starali o chod svých vesnic po svém 
zaměstnání, patří velký dík. Všem voličům ve městech a obcích 
bych rád popřál, aby volili za své představitele ty, kteří budou 
fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro obecný (a obecní) 
prospěch.  Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina 

 Komunitní škola Bory nabízí ve spo-
lupráci s Centrem pro rodinu a sociální 
péči Vysočina Kurz Efektivní rodičovství. 
Účastnický oplatek je stanoven na rodinu, 
doporučena je účast obou rodičů. Kurz 
bude možné zahájit při minimální účasti 8 
účastníků (rodin). V případě, že nebude 
do 5.9. zajištěna účast, bude kurz zrušen. 
Potvrzení zájmu, případně další informace 
– viz. kontakty na pozvánce.   
    Mgr. František Eliáš 

EFEKTIVNÍ RODI ČOVSTVÍ 

Podzimní sbírka pro Diakonii 
Broumov  

se letos uskuteční v pondělí  
13. října 2014 od 15. hod. do 19. 

hod. A bude to opět tradičně v gará-
ži  budovy Obecního úřadu.  

FOND MALÝCH PROJEKTŮ PODZIM 2014.  
Informace pro všechny, kteří by rádi pro svoje plánované akce opět  

využili podporu obce.  
Žádosti podejte na OÚ na předepsaném formuláři nejpozději do 2.10.2014  

  

 SOUSEDÚM. 
 I tak by se dala na-
zvat novinka v naší prodej-
ně. Knížky, které jsou vol-
ně k dispozici na stole v 
předsíni.  
 S nápadem, který se i 
na mnoha místech ve světě 
osvědčil, přišla D. Hašková 

Více na: www.farmarskeslavnosti.eagri.cz 
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 Díky informaci pí. Vávrové jsme se 
dozvěděli, že v kostele sv. Jiljí budou fotogra-
fovány sochy andělů na oltáři v rámci práce 
p. P. Suchánka z Masarykovy univerzity 
v Brně.  
 Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (*1975), 
historik umění, autor prací z kulturní historie 
a dějin raně novověkého umění ve střední 
Evropě, působí jako odborný asistent Semi-
náře dějin umění Filosofické fakulty MU. 
 Pří jeho návštěvě jsme se dozvěděli o 
sochách andělů na oltáři mnoho zajímavého. 
S využitím  informací od p. Suchánka, jenž se 
osobností tvůrce soch zabývá, jsme sestavili 
následující text.  

 

 Jitka Sedlářová: Návrh Ondřeje Schweigla na oltář 
kostela v Dolních Borech (časopis Umění, r. 15/1967, str. 215
-16). Poznámka: text byl redakcí zkrácen. 
 Přestože existuje několik obsáhlejších materiálových prací 
o díle předního moravského sochaře 2. poloviny 18. století, On-
dřeje Schweigla, přece jen se občas podaří nalézt nový příspěvek 
k přesnějšímu vymezení jeho neobyčejně plodné činnosti.  
V kronice farního kostela sv. Martina v Horních Borech se do-
choval kontrakt na oltář filiálního kostela sv. Jiljí v Dolních Bo-
rech, který v roce 1796 uzavřel lokál Hermolaus Benda se socha-
řem Ondřejem Schweiglem.   
 Jde o zažloutlou čtvrtku ručního papíru vlepenou mezi listy 
kroniky. Uprostřed listu je olůvkem narýsován model oltáře a 
nad kresbou a pod ní je německý text smlouvy psaný kurentem. 
(Následuje podrobný přepis listiny s komentářem). Náčrt představuje 
jednoduchou architekturu odpovídající stísněnému prostoru 
presbytáře. Skládá se z menzy s tabernáklem z jednoduché so-
chařské výzdoby, a z rámu pro obraz: na nevysokém stupínku 
stojí bohatě profilovaná sarkofágová menza, zdobená na přední 
straně vpadlou obdélníkovou výplní. Na menze je umístěna nízká 
dvouetážová podnož směrem dozadu ustupující, z jejíhož středu 
vyčnívá otáčivý tabernákl se dvěma páry představěných sloupků 
po straně nehluboké niky; tabernákl je završen kupolí s málo 
zřetelnou výzdobou. Po straně tabernáklu stojí na podnoži šest 
svícnů. Menzu obemyká sokl zdobený nahoře dvěma ortogonálně 
vytaženými uchy a uprostřed vpadlou výplní, která sleduje jeho 
obrys. Z římsy soklu, jež probíhá asi v jedné třetině výšky taber-
náklu, vyrůstají po stranách volutové segmenty, které nesou dva 
klečící anděly; anděl na levé straně má ruce sepjaty a druhý má 
ruce zkříženy na prsou. Na římse soklu spočívá na střed oltáře 
komponovaná predela, po stranách proláklá a ukončená římsou, 
ze které vybíhá obdélný rám nahoře ortogonálně vytažený do 
uch a končící v segmentově prohnuté římse, kterou zdobí dvě 
vázy a rostlinný dekor završený korunkou;  z terčů zasazených 
doprostřed uch spadá podél rámu akantový květ. Kresba ukazuje, 
že výška oltáře se měla rovnat výšce kněžiště. 
 Srovnáme-li náčrt kontraktu se současným stavem oltáře, 
vidíme před sebou podřadnou řemeslnickou práci, pocházející 
podle nápisu na zadní straně menzy z dílny ve Skalici nad Svita-
vou. Pouze obě sochy andělů po straně tabernáklu měkkým trak-
továním těla, ušlechtilými gesty rukou a svou fyziognomií dávají 
tušit, že se tu setkáváme s dílem z okruhu O. Schweigla. Tuto 
situaci nám vysvětlí několik historických faktů a zčásti i ústní tra-
dice. Roku 1863 vznikl ve vsi požár, který zachvátil také kostel, 
v němž vzal za své celý inventář. Pouze sochy hlavního oltáře se 
podařilo vynést a zachránit. Porovnáme-li provedení soch 
s kresbou kontraktu, je patrno, že nerespektuje návrh do všech 
podrobností.  Sochař více zdůraznil pohyb vychýlením a natoče-
ním těl.  Motiv zkřížených rukou u druhého anděla ustoupil kom-
plikovanějšímu gestu levé ruky položené na prsou a pravice pokr-

čené v předloktí. Kvalitativn rozdíl mezi kresbou a výtvorem 
spatřujeme v provedení rouch. Měkké a uvolněné záhyby ztvrdly 
a zplošněly.  Zdá se, že práce na oltáři přenechal Ondřej Schweigl 
své dílně. Dnešní oltář vznikl necitlivou rukou řemeslníka minulé-
ho (19.) století spíše jako spojení jednotlivých částí než jako 
ústrojný celek. 
 Nález tohoto kontraktu je o to cennější, že v nynější podo-
bě hlavního oltáře filiálního kostela sv. Jiljí v Dolních Borech na 
Žďársku bychom nikdy nehledali dílo O. Schweigla. Snad jen při 
pečlivějším pozorování bychom si všimli nápadné shody v pojetí 
obou adorujících andělů a ostatních Schweiglových soch. 
 Jak uvedla pí. 
Vávrová, další zásadní 
zásah pro sochy an-
dělů bylo období 
působení Mons. Jana 
Peňáze, který zajistil  
záchranu těchto 
soch, zejména ošet-
ření proti červoto-
čům a celkové 
zrestaurování. 
  

Kdo byl Ondřej 
Schweigl? 
 Ondřej Schweigl se narodil v roce 1735 jako starší syn 
brněnského měšťanského sochaře Antonína Schweigla. Počátek 
jeho tvorby je spojen s řadou projektů klášterů v Předklášteří u 
Tišnova, Starém Brně, v Krnově anebo Hradišti u Znojma. Na 
tato i další místa dodává své krásné, elegantně komponované 
sochy s živými tvářemi, půvabnými gesty a malebnými draperiemi. 
Postupně se také stále více věnuje navrhování zlacených, pastelo-
vými barvami zdobených a mramorovaných, rokokově klasicist-
ních sloupových oltářů a celých interiérů kaplí a chrámů. Podle 
jeho návrhů byla kompletně zařízena např. katedrála biskupství 
sv. Petra a Pavla v Brně. Z další tvorby je to třeba pomník maršá-
la Laudona v zahradě zámku Veselí nad Moravou. Pracuje napří-
klad v brněnském domě hraběte Belcrediho, v „parádním pokoji“ 
zámku v Buchlovicích či v letohrádku knížete Liechtensteina v 
Adamově.  
 Pro své zákazníky vytvářel kromě štukové výzdoby stropů i 
ornamenty pro táflování, supraporty či nábytek a stolní hodiny. 
Stále větší význam podobných sochařských úkolů je na Moravě na 
začátku 19. století již dobře zřetelný. Už před rokem 1812, kdy 
Ondřej Schweigl zemřel, se totiž brněnští sochaři, kromě již oje-
dinělých větších zakázek, například ve venkovských kostelech, 
převážně zabývali právě figurální a ornamentální výzdobou interi-
érů, zhotovováním modelů a forem pro odlévané kovové před-
měty a dokonce výrobou dětských hraček. Tak získává sochařství 
na Moravě středostavovský charakter. 
 Ondřej Schweigl platil za vzdělaného umělce, znalce umění 
a také charakterního muže, na něhož se sympatiemi a obdivem 
mnozí vzpomínali i po jeho smrti. Sochař udržoval styky s řadou 
osobností osvícenství.  Založil vlastní „domácí“ akademii pro 
mladé malíře a sochaře. I když fungovala jen krátce v době jeho 
mládí, tak jeho pozůstalostní spis dokládá, že vybavení jeho pro-
storného domu v Jánské ulici v Brně zcela odpovídalo požadav-
kům moderní akademické výuky. Mezi těmi, kdo docházeli do 
sochařova domu za účelem zlepšení svých výtvarných schopností, 
byli také malíři, štafíři a pozlacovači, s nimiž spolupracoval. Kvalit-
ní kreslířské vzdělání uměleckých řemeslníků mělo pozitivní do-
pad na ekonomiku celé země a podnítilo i zavedení výuky kreslení 
na normálních školách. Osvojení si všestranných kreslířských 
dovedností se od druhé poloviny 18. století stávalo stále větší 
nezbytností pro úspěšné prosazení se na trhu.    
 Viz  - P. Suchánek: Ondřej Schweigl, „honestus et eridutus 
civis et sculptor“ (redakčně zkráceno).     http://www.phil.muni.cz/
dejum/baroque/Suchanek_Schweigl.pdf         B. a P. Křížovi 

O ANDĚLECH NA OLTÁ ŘI V KOSTELE SV. JILJÍ. 


