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ležité informace 

ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE 

Záznam z ve ejného zasedání 

Dne 12. prosince 2013 se ve spole enské 
místnosti SDH v Borovnici konalo pravidel-
né ve ejné zasedání zastupitelstva, kterého se 
zú astnilo všech 9 zastupitel  a 11 ob an . 

Rozpo et obce na rok 2014 
Starostka obce seznámila p ítomné s návr- 
hem rozpo tu obce na rok 2014, jehož zá- 
kladní parametry byly zve ejn ny na ú ed-
ních deskách od 27.11.2013 a podrobný 
rozpo et je kdykoli v dob  ú edních hodin 
k dispozici v ú adovn  obce.  
Rozpo et byl navržen jako vyrovnaný ve vý-  
ši 3.901.900,- K  s tím, že výdajová ást je 
rozd lena na výdaje ve výši 3.520.900,- K  
a splátky úv  ve výši 381.000,- K , což se 
dohromady rovná p íjmové ásti.  
Zastupitelé byli s rozpo tem seznámeni na 
pracovních sch zkách. Zastupitel P. Kotera 
upozornil,  že dle zák. 106/1999 Sb. o svo-
bodném p ístupu k informacím má obec na 
internetových stránkách zve ej ovat sv j roz- 
po et stejn  podrobný, jako musí obsahovat 
záv re ný ú et výkaz Fin 2-12. Rozpo et na 
následující  rok by m l být zve ejn n po po- 
ložkách. Starostka obce uvedla, že schválený 
rozpo et bude na internetu zve ejn n takto 
podrobn . Zastupitelé rozpo et schválili. 

Úprava rozpo tu na rok 2013 .4 
Zastupitelstvu byla p edložena k odsouhlase-
ní 4. zm na rozpo tu na rok 2013.  

íjmová  ást  byla  navýšena  celkem  o  208  
tis. K . Nejv tší navýšení bylo u položek da- 

 z  p idané  hodnoty  (180  tis.  K )  a  dan  
z p íjmu fyz. osob (165 tis. K ), k menšímu 
navýšení pak došlo u dan  z p íjmu právnic-
kých osob a nekapitálových p íjm , p emž 
na druhou stranu došlo ke snížení p íjm  u 
položky prodeje pozemk  (o 170 tis. K ).  
Výdaje byly oproti tomu navýšeny pouze o 
4.800,- K , jelikož došlo ke snížení výdaj  u 
neinvesti ního  p ísp vku  DSO  Brodec  na  
radary (o 100 tis. K ), výdaj  na rozhlas (o 
50 tis K ), ve ejnou zele  a elektrickou 
energii  (po  10  tis.  K ),  p emž  na  druhou  
stranu byly výdaje navýšeny o opravu kana-
lizace v Borovnici, OV P estavlky a souvi-
sející  geodetické práce (70 tis.  K  + 23 tis.  

 + 13 tis. K ), p ípojky vody (21 tis. K ) 
a další  drobn jší  výdaje za volby, dodavatel-
ské služby, dopravní zrcadla a opravy budov. 
Zastupitelé úpravu rozpo tu schválili. 

Dotace z kraje na úroky z úv ru 
Zastupitelstvu byla p edložena k odsouhlase- 
ní žádost o poskytnutí finan ní podpory z do- 
ta ního programu Královéhradeckého kraje 
v rámci programu „Snížení zadluženosti obcí 
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a DSO“ na projekt „Úroky z úv ru na Tech-
nickou infrastrukturu v Rájci“ pro rok 2014. 
Celkové náklady ro ní splátky úv iní cca 
60  tis.  K  a  dotace  má  init  max.  50  %  
z této ástky. Zastupitelé žádost schválili.  

Prodej parcely ve stavební zón  

Starostka obce p edložila ke schválení kupní 
smlouvu s p. Michalem Papá kem ze Sko e-
nic p. 25, zpracovanou zprost edkovatelem 
realitní kancelá í M&M reality holding a.s., 
týkající se prodeje pozemku parc. . 126/47 
v k.ú. Rájec (nová stavební zóna) o celkové 
vým e 1.324 m2. Prodej bude uskute n 
za zastupitelstvem stanovenou prodejní cenu 
230,- K /m2 v celkové výši 304.520,- K . 
Kupující  se zavazuje do 3 let od p evodu na 
tomto pozemku postavit a zkolaudovat ro-
dinný d m. Zastupitelé uvítali zájem o dlou-
ho nabízenou parcelu a smlouvu schválili. 

Úhrady za pe ovatelskou službu 

sto Kostelec n. Orl. požádalo zastupitele 
Obce Borovnice o schválení dodatku . 1 ke 
smlouv  o zajišt ní a poskytování pe ovatel-
ské  služby  a  o  p id lování  byt  v  domech  
s pe ovatelskou službou v Kostelci n. Orl. 

Dodatek  smlouvy  se  týká  zm ny  plateb  za  
poskytování pe ovatelské služby spo ívající 
v tom, že pokud ob an, kterému byl p id len 
byt v dom  s pe ovatelskou službou v Kostel- 
ci  n. Orl.,  provede zm nu svého trvalé byd-
lišt  do Kostelce n. Orl., nebude Obec Bo-
rovnice nadále muset hradit poplatky za tyto 
služby  pro  své  ob any  a  bude  hradit  pouze  
jednorázovou ástku p i p id lení bytu ob a-
novi ve výši 16.000,- K . Tento dodatek na- 
bývá ú innosti 1.1.2014 a byl schválen. 

Odkup pozemku do majetku obce 

Na základ  odsouhlasení žádosti (na minu-
lém ve ejném zasedání) byla p ipravena kup- 
ní  smlouva  s  p.  Marií  Bedná ovou  z  P esta-  

vlk p. 24 a p. Janou ehákovou z Lupenice 
p. 94 o odkupu jejich pozemku .parc.st. 

109 v kat. území Rájec o vým e 226 m2 za 
cenu dle provedeného odhadu v celkové výši 
4.520,-  K . Jedná se o pozemky pod vodár-
nou v P estavlkách a odkup byl schválen. 

Sm na pozemk  u OV P estavlky 

Starostka obce dále p edložila zastupitelstvu 
k odsouhlasení smlouvu s p. Františkem Kin- 
ským z Kostelce nad Orlicí p. 266, týkající 
se sm ny jeho pozemk . 199/7 o vým. 54 
m2 a p. . 146 o vým. 27 m2 v k.ú. Rájec za 
ást pozemku v majetku Obce Borovnice 

p. . 200/4 o vým. 81 m2 taktéž v k.ú. Rá- 
jec. Smlouva byla odsouhlasena. 

Splašková kanalizace a OV 

Zastupitelstvu byl p edložen k odsouhlasení 
Provozní ád splaškové kanalizace a OV 
Obce Borovnice, zpracovaný pov eným zá- 
stupcem ve v cech provozních p. Bulí em. 
Provozní ád stanovuje provozní podmínky a 

ípustné množství a složení látek obsaže-
ných v odpadních vodách tak, aby isti ka 
byla schopna odpad zpracovat a nebyla zne- 
hodnocena látkami, které do odpadních vod 
nepat í. Toto je pro zachování funk nosti 
nové OV pot eba a zastupitelé proto tento 
provozní ád odsouhlasili. 

Zastupitelstvo dále schválilo p edložený ná- 
vrh smlouvy o odvád ní odpadních vod, 
která má být uzav ena mezi Obcí Borovnice 
jako majitelem a provozovatelem OV a vše- 
mi odb rateli této služby, napojenými na ka- 
nalizaci a OV. Ve smlouvách je krom  b ž- 
ných ustanovení stanoven také zp sob faktu-
race a plateb. 

Krom  provozního ádu splaškové kanaliza-
ce a OV byla p. Bulí em zpracována také 
kalkulace p edpokládaných náklad  na pro- 
voz, z níž byla stanovena výše sto ného tak, 
aby pokryla náklady a návratnost investice 
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byla splacena do 20 let. Výše sto ného byla 
stanovena sou inem odebraného množství 
vody dle vodom ru a odhadu v p edložené 
kalkulaci ve výši 28,50 K . Odhad náklad  
se ale m že lišit a v pr hu roku se m že 
zm nit jak sm rem nahoru, tak samoz ejm  
v p ípad  nižších náklad  sm rem dol . Dle 
vyjád ení p. Bulí e obec v této oblasti nepod- 
niká a nem že na této služb  vyd lávat, bu- 
de pouze rozú továvat skute  vynaložené 
náklady t m, kte í tuto službu využívají. 

Poskytování knihovnických služeb 

sto Kostelec n. Orl. prost ednictvím své 
stské knihovny p edložilo zastupitelstvu 

Obce Borovnice smlouvu o poskytování re- 
gionálních knihovnických služeb, týkající se 
dodávání vým nného fondu knih, bezplatné- 
ho poradenství a vzd lávání knihovník  ne- 
bo pomoc p i revizi i aktualizaci knihovních 
fond  a zavád ní informa ních technologií. 
Tyto služby byly dosud hrazeny z p ísp vk  
Královéhradeckého kraje, nyní budou zpo-
platn ny jednorázovým poplatkem 1.000,- 

 za obec a rok. Smlouva byla schválena. 

Zm na dopravce u nákupní linky  

Starostka obce p ednesla návrh na zm nu 
dopravce u nákupní linky do Chocn . Do-
pravu by mohl nov  zajiš ovat p. Žampach 
ze Sko enic, který by mohl každý tvrtek od 
9. hod. svážet ob any z Borovnice, P estavlk 
a  Rájce  do  Chocn  mikrobusem  pro  8  lidí   
(+  idi e)  pouze  za  7,-  K  /  km  a  ekání  
100,-  K  / hod. V sou asnosti  obec vydává 
cca 50 tis.  K  ro  za p istavení autobusu 
firmy Audis, u kterého si poté zájemci stejn  
musí zaplatit jízdné. Sou asnou situaci zastu-
pitelka Pavlína Witczaková ozna ila za neu-
držitelnou, zatímco zastupitelka Marie Kap-
lanová naopak trvala na zachování stávající-
ho  stavu,  jelikož  uvedený  mikrobus  by  ne-
sta il pro všechny zájemce.  

Padly návrhy na do asné zavedení této nové 
dopravy na zkoušku, což p. Kaplanová ozna-
ila v zimním období za špatné a navrhla tu- 

to zkoušku provést až na ja e, jelikož v zim  
tuto službu lidé využívají nejvíce. Po dlouhé 
diskusi nakonec bylo hlasováno bu  pro za-  
chování nebo pro zm nu dopravce. Zastupi-
telé zm nu prozatím neodsouhlasili a vrátí se 
k tomu na ja e. 

Žádost o koupi obecního pozemku 
Paní Mgr. Marcela Hušková z P estavlk p. 
12 p edložila zastupitelstvu žádost o odkou-
pení obecních zbytkových pozemk  v k.ú. 
Rájec p. . 353/3 o vým e 6 m2 a 354/3 o 
vým e 9,2 m2, z d vodu využívání a obhos-
poda ování  tohoto  pozemku  a  jeho  scelení  
s  parcelou  .  300/1,  které  je  vlastníkem.  
Zastupitelé souhlasí s odprodejem t chto po- 
zemk  v celkové vým e 15,2 m2 za odhad-
ní cenu. 

Vyhláška o poplatku za odpady 
Místostarosta obce požádal zastupitelstvo 
o odsouhlasení obecn  závazné vyhlášky . 
1/2013  o  místním  poplatku  za  provoz  sys-
tému shromaž ování, sb ru, p epravy, t í- 

ní, využívání a odstra ování komunálních 
odpad . Výše poplatku z stává nadále v ne- 
zm né výši 500,-  K  za poplatníka ro , 
pouze je dle zákona nutné doložit skute né 
náklady za p edcházející rok (nyní 2012). 
Jedná  se  tedy  spíše  o  administrativní  v c,  
kterou  bylo  nutné  odsouhlasit,  aby  byla  
vyhláška v roce 2014 platná. 

Vyhláška zrušující OZV . 2/2007 

Místostarosta obce dále p edložil k od- 
souhlasení  obecn  závaznou  vyhlášku  .  
2/2013, kterou se ruší OZV . 2/2007 o 
místních poplatcích. D vodem k p ijetí této 
vyhlášky je to, že dva z t chto poplatk  (za 
odpady a za psy) již eší nové samostatné 
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vyhlášky  a  zbylé  dva  poplatky  se  obec  roz-
hodla již nevybírat, jelikož nap . poplatek ze 
vstupného není již kde vybírat a spolk m p i 
po ádání venkovních akcí byl poplatek po 
celou dobu promíjen. 

íjezdová cesta a p ípojka elekt iny 
p. Placheckého z Borovnice 

Pan Roman Plachecký podal zastupitelstvu 
své vysv tlení stavu ohledn  žádosti a vym -
ení pozemku pro jeho p íjezdovou cestu. 

Ohradil  se proti  tvrzení, že byl p ítomen p i 
vym ování pozemku a uvedl, že v tuto dobu 
byl prokazateln  v zam stnání. Vid l sice 
jindy na míst  zem e, ale tehdy pouze 
hledali n jaké záchytné body a k vym ování 
nedošlo. Vyty ené kolíky nalezl podle jeho 
vyjád ení až jiný den po p íchodu z práce.  

Pokud se týká elektrické p ípojky, rozhodnu-
tí bylo provedeno již minulým zastupitel-
stvem a obec byla ú astníkem ízení. Vše je 
v rozhodnutí MÚ Kostelec nad Orlicí,  které 
bylo doru eno Obci Borovnice a dalším 

astník m ve ejnou vyhláškou a Obec 
Borovnice proti tomuto rozhodnutí nem la 
výhrady.  Rozhodnutí  i  další  dokumenty  p.  
Plachecký na míst  p edložil. Zastupitelé v c 
znovu projednají na následující sch zce. 

Havarijní stav kanál  
Paní Jirešová upozornila na havarijní stav 
kanálu v Borovnici, jehož oprava byla na 
minulém zasedání odsunuta na jaro. Zastupi-
tel  Petr Kotera vysv tlil,  že nebyla odsunuta 
na jaro proto, že by nebyla uznána pot eba 
opravy, ale jelikož byla p edložena na 
všechny opravy pouze jedna cenová na- 
bídka  a  nebyly  osloveny  žádné  další  firmy,  
což v  dob  existence zákona . 137/2006 
Sb. o ve ejných zakázkách je docela proble-  
matické, jelikož od 1.4.2012 mají obce jako 
kterýkoli  jiný  subjekt  ve ejné  správy  profil  
zadavatele, kde se zve ej ují zakázky 

s mnoha dalšími informacemi. Zastupitel P. 
Kotera upozornil, že nap . M sto Kostelec n. 
Orl.  má  v  profilu  mnoho  zakázek  (v etn  
oprav chodník ), zatímco naše obec jej má 
prázdný, p estože stále zadává opravy chod- 
ník  ap. Paní Jirešová uvedla, že nejde tolik 
o peníze, ale aby se nikomu nic nestalo a že 
kanál je skute  ve velmi špatném stavu. 

Pan Tomáš Koleš upozornil, že i v P estavl- 
kách by bylo t eba opravit kanál u rozcestí 
sm rem  od  bytovky  do  postranních  uli ek.  
Na ja e má být provedena kontrola a p ípad-
ná oprava všech kanál  ve všech ástech 
obce Borovnice. 

Pozvánky na jednání o OV 

Pan Tomáš Koleš dále p ednesl svou výhra-  
du k pozdnímu roznesení pozvánek na jed- 
nání s p. Bulí em ohledn OV P estavlky. 
Starostka obce odpov la, že to bylo svolá-
no  na  poslední  chvíli  –  ve  tvrtek  bylo  jed-
nání zastupitelstva, v pátek p. Bulí  ješt  
nedal termín tohoto jednání a termín byl p. 
Bulí em  stanoven  až  v  pond lí,  kdy  byla  
pozvánka na úterní sch zku roznesena. 

Práce p. Hlavá ka na silnici 
Zastupitel Martin Kaplan z Rájce se dotázal 
starostky obce, kdo poslal obecního zam st- 
nance p. Hlavá ka uklízet silnici ke Lhotám 
u Potštejna. Starostka obce odpov la, že 
ho poslala uklidit popadané v tve ze silnice 
na Lhoty, jelikož to bylo nebezpe né a Sprá- 
va a údržba silnic nebyla v tu chvíli schopna 
to zajistit. Silnice sice není v našem ma- 
jetku, ale je v našem katastru a rad ji necha-
la zam stnance to uklidit, než se stane n ja-
ká nehoda. S tím mnoho zastupitel  vyjád i-
lo souhlas.  

Na záv r starostka obce všem p ítomným 
pod kovala a poté zasedání ukon ila. 

zapsal Petr Kotera 
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Odpov  na anonymní lánek 
spoluob an  z Rájce 

 nejsem p íznivkyní n kterých p ísp vk  
v  našem  zpravodaji,  je  mojí  povinností  rea-  
govat  na  lánek,  nebo  se  jedná  i  o  další  
zastupitele a lenky sociální komise v Rájci. 
1. P edevším, když mám pot ebu n co zve-  
ejnit,  ádn  se podepíši  a neskrývám se za 

spolub any. 
2. Termín rozsvícení strome ku bylo zve ej-

no bez našeho v domí. 
3. Pokud mn  je známo, v žádné obci neor-
ganizují rozsvícení stromu lenky sociální 
komise, ani to není jejich povinnost. 
4.  V  Rájci  si  každoro  kulturní  program,  
za naší pomocí, nacvi ily d ti z naší vsi. Až 
do lo ského roku. Ob erstvení p ipravily 
ženy, bez ohledu, jestli jsou lenkami sociál-
ní komise, nebo n které další ženy. 
5. Po posledních zkušenostech (a  kritika od 
ob an ,  kte í  nikdy  nepomohli,  nebo  nezá-
jem mladých o jejich vystoupení u strome -
ku),  nás  p ešla  chu  n co  dalšího  organizo-

vat.  Po  zve ejn ní  jsem  ihned  oznámila  sta-  
rostce obce, dalším zastupitel m, hasi m i 
ob an m, že letos se organizace musí ujmout 
jiní ob ané, p edevším kritici. Myslím, že to 
je v c celé obce. Nestalo se tak. Lepší je nic 
ned lat a jen kritizovat. 
Já doufám a v ím, že v p íštím roce se op t 
u nás obnoví tradice slavnostního rozsvícení 
váno ního stromku. 

Marie Kaplanová,  
edsedkyn  sociální komise 

Pod kování 

Tímto d kuji všem lenkám sociální komise 
za jejich práci v uplynulém roce. A  se jedna-
lo o organizaci setkání d chodc , vítání 
ob ánk , zájezd pro d ti, návšt vu divadel-
ních p edstavení nebo zajišt ní dovozu ob -

 pro naše ob any do všech obcí a v nepo-
slední ad  o osobní návšt vy našich ob an  

i jejich životních jubileích. 
Za to jim velice d kuji. 

Marie Kaplanová, 
edsedkyn  sociální komise 

 
 

DALŠÍ INFORMACE 

Stomatologická léka ská pohotovost 

Stomatologická léka ská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kn žnou má ordina ní 
hodiny v sobotu, ned li a o svátcích od 8 do 12 hodin. 
 

12.01. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550 
18.01. MUDr. Dvo áková So a Komenského ul.44, Rychnov n.Kn. 775 224 093 
19.01. MUDr. Š astná Ludislava ZS Rokytnice v Orlických horách 494 595 292 
25.01. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151 
26.01. MUDr. Veselská Renata Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  n.Orl. 494 371 781 
01.02. MUDr. T mová V ra J. Pitry 344, Opo no 494 667 154 
02.02. MUDr. Valešová Pavla Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114 
08.02. MUDr. Sudová Simona Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  n.Orl. 494 371 031 
09.02. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ  n.Orl. 494 542 102 
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Hewer - služby osobní asistence 

HEWER  -  ob anské  sdružení 
poskytuje služby osobní asisten-
ce senior m a lidem s t lesným, 
smyslovým nebo mentálním po- 
stižením již od roku 1997.  
Služba je poskytována v míst  

pobytu klienta 24 hodin denn , 7 dní v tý-  
dnu, v etn  víkend  a svátk . 
Osobní asistent pom že s pé í o sebe (oblé- 
káním, esáním a podobn ), osobní hygie-
nou a koupáním, s va ením a podáváním jí- 
dla, s pé í o domácnost, s nákupy, s dopro- 
vody k léka i, na ú ady, na procházku, za 
kulturou i sportem, s dalšími úkony b ž-
ného života a navíc s Vámi osobní asistent 
posedí  a  popovídá  si,  kdykoliv  si  budete  

át. 
Osobní asistence nebo pe ovatelská  
služba? Klidn  obojí! 

Co je osobní asistence? Jist  se shodneme, 
že  pro  mnohé  z  nás  je  „osobní  asistence“  
stále tak trochu neznámým pojmem. Osob-
ní  asistence  je  název  pro  službu,  která  po-
máhá t m, kte í se cht jí nebo pot ebují za- 
lenit  zp t  do  spole nosti  a  zárove  z stat  

ve  svém  domácím  prost edí.  Možná  Vás  
ekvapí, že to není nová služba a zájem o 

ni mezi lidmi roste. 

Zatímco pe ovatelská služba je eskými se- 
niory hojn  využívána, osobní asistence je 
asto spojována spíše s osobami se zdra-

votním postižením. Osobní asistence je 
itom vítanou službou práv  pro seniory.  

„V tšina pe ovatelských služeb má stano-
venu pracovní dobu od rána do odpoledne 

t dní v týdnu. Osobní asistence je 24 ho- 
din denn , 7 dní v týdnu p ipravena zajistit 
uživatel m pomoc se sebeobsluhou a hygie- 
nou,  jídlem,  nákupy  i  pé í  o  domácnost.  
Využití služeb osobní asistence je proto nej- 

lepší  možností,  jak  z stat  co  nejdéle  v  do-
mácím prost edí bez zvýšených zdravotních 
a bezpe nostních rizik“ vysv tluje Kate ina 
Henychová, vedoucí st ediska osobní asis-
tence ob anského sdružení Hewer. 

V objednaných hodinách vykonává osobní 
asistent p esn  to, co si uživatel p eje – m - 
že pomáhat, obstarávat, doprovázet, nebo 
jen  d lat  spole nost  a  „bezpe ností  do-
hled“. Uživatel služby osobní asistence si 

že být jist, že k n mu bude docházet stej- 
ný asistent, p ípadn  se u n ho bude st ídat 
dvojice asistent  a kdykoliv bude pot ebo-
vat, m že požádat o jejich vým nu za n ko-
ho jiného. 

„V moderní spole nosti asto neplatí d ív j- 
ší  role a funkce rodiny, proto musí být do- 
pln ny jinými nástroji. Umožnit všem, kte í 
to pot ebují, z stat doma a zárove  pé í ne- 

et žovat rodinné p íslušníky, to je úko-
lem jak osobní asistence, tak pe ovatelské 
služby. Osobní asistence však poskytuje po- 
moc nep etržit  i b hem víkend  a svátk .“ 

Hewer  –  ob anské  sdružení  krom  osobní  
asistence poskytuje i tzv. sociální aktivizaci 
ur enou  p edevším  pro  klienty  po  cévní  
mozkové p íhod , s Parkinsonovou choro-
bou, nebo s demencí Alzheimerovského i 
jiného typu. Cílem služby je co nejdelší 
možné uchování schopností klienta (p í-
padn  jejich zlepšení), aby mohl žít se svou 
diagnózou kvalitní život ve svém prost edí. 
Aktivizace se provádí u klienta doma na zá- 
klad  individuálního rehabilita ního plánu 
nejlépe dvakrát týdn  po dobu jedné hodi-
ny. K rehabilita ním aktivitám pat í kogni-
tivní rehabilitace (rehabilitace základních 
funkcí mozku – pam , prostorová a vztaho- 
vá orientace, emo ní stabilita, vybavování 
souvislostí, komunika ní dovednosti, udrže- 
ní pozornosti a koncentrace) a rehabilita- 
ce jemné a hrubé motoriky (pohyby prst ,  
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ruky,  nohy,  úst,  mimických  sval ,  celého  
la, cvi í se soust ed nost, p esnost a ade- 

kvátnost pohyb ). 
Také pot ebujete n jakou dobrou duši, kte- 
rá Vám pom že z stat ve Vašem domácím 
prost edí? Máte zájem o osobní asistenci? 
Pokud ano, obra te se p ímo na pracovníky 
Heweru, kte í Vám rádi poskytnou více in- 
formací o službách osobní asistence sdruže- 
ní Hewer. Více informací najdete na inter-
netových stránkách www.pecovatel.cz.  
Kontakt pro Královéhradecký kraj:   
Hewer – ob anské sdružení   
Mgr. Kate ina Henychová, ved. st ediska ;  
tel. 736 505 553   
e-mail: hradecko@pecovatel.cz 

Po así v prosinci 2013 

Op t Vám p inášíme informace z amatérské 
meteostanice, která je v provozu od konce 
roku  2011  a  je  umíst na  v  Rájci  na  rodin-
ném domu p.5,:  
Pr rná teplota za m síc 2,6°C 
Minimální teplota za m síc -5,0°C 
Maximální teplota za m síc 10,3°C 
Pr rná vlhkost za m síc 89 % 
Minimální vlhkost za m síc 63 %  
Maximální vlhkost za m síc 96 % 
Maximální rychlost v tru 54,7m/s   
  (1 m/s = 3,6 km/h) 
Srážky celkem za m síc   18 mm  
Chladné dny (<10°C) 29 dní 
Mrazivé dny (<0°C)  15 dní 

ízemní mráz (<0°C)  18 dní 
Deštivé dny  7 dní 
Více informací najdete na internetových 
stránkách (www.pocasirajec.unas.cz/meteo 
a www.facebook.com/PocasiRajec), nebo 
je poskytnu mailem: kaplanm2@seznam.cz, 
pop ípad  osobní návšt vou.  

Martin Kaplan 

Ztracení psi 

Hledá se Amy 
Ztratila se fenka plemene šeltie zlatého 
zbarvení, 3 roky stará, s tetováním 8099 a 
mikro ipem . 203098100265138. Ztrati-
la se v Rychnov  n.Kn. dne 26.12.2013. 
Naposledy byla vid na dne 27.12.2013 
poblíž Rychnova n.Kn.  

 
Máte o poh ešované Amy jakoukoliv in-
formaci? Volejte Národní registr majitel  
zví at tel. 602 611 053 (24hodinová služ-
ba) nebo e-mail na info@narodniregistr.cz. 

Zab hnutý Semík 
Dne 1. ledna odpoledne se zab hl ve Vam-
berku na Mníšku pes "Semik" Špringlšpan l 
(k íženec), 5let, modrý obojek. 

 
kujeme za p ípadné info na telefon íslo 

777 589 656. 
S pozdravem Zden k Kotyza. 

http://www.pecovatel.cz/
mailto:hradecko@pecovatel.cz
http://www.pocasirajec.unas.cz/meteo
http://www.facebook.com/PocasiRajec
mailto:kaplanm2@seznam.cz
mailto:info@narodniregistr.cz
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Povinnost ohlášení souhrnné 
evidence odpad  do 15. února! 

Upozor ujeme producenty odpad  na po-
vinnost ohlášení souhrnné provozní eviden- 
ce  za  kalendá ní  rok  2013  do  15. 02. 
2014.  Tuto  povinnost  stanovuje  zákon  .  
185/2001 Sb., o odpadech a o zm  

kterých dalších zákon . Týká se všech 
vodc , kte í v roce 2013 vyprodukovali 

i nakládali s více než 100 kg nebezpe né-
ho  odpadu  nebo  více  než  100  t  ostatního  
odpadu.  

Dále  se  tato  povinnost  vztahuje  na  opráv-
né osoby, které v daném kalendá ním 

roce nakládali s odpadem, na provozovatele 
skládek a na provozovatele za ízení 
k odstra ování nebo využívání odpad , 
sb ru  a  zpracování  autovrak  a  elektrood-
padu. Souhrnná provozní evidence odpad  
se ohlašuje elektronicky prost ednictvím 
Integrovaného systému pln ní ohlašovací 
povinnosti (ISPOP) obci s rozší enou p -
sobností podle místa provozovny. 
Více informací na tel. ísle: 494 337 227. 

Stavební ú ad - životní prost edí  
Ú Kostelec nad Orlicí 

Návod na postup najdete na internetu:  
http://www.inisoft.cz/public/upload/attachments/k-strankam/podp_dokument/hlaseni_odpadu_ispop.pdf 

 
 
 

ísp vky ob an  

NÁZORY BEZ CENZURY 

Reakce na výroky a lánek  
zastupitelky p. P. Witczakové 

Udava : Budu  p esn  citovat  slova  p.  P.  
Witczakové p i debat  na mimo ádném 
ve ejném zasedání. Takovým všude na 

adech a na policii íkají udava i, a  se na 
 nikdo nezlobí, já s nimi souhlasím. 

Podle ní a dot ených ú ad , jak tvrdí, ten kdo 
napíše jakoukoliv podepsanou stížnost nebo 
oznámení a  z pracovních, ú edních i jiných 
pohnutek, stane se udava em. 

 

Pan Koleš zne iš uje svými exkrementy 
spoustu let naší obec: Mám ádné povolení 
k napojení do obecní kanalizace ukon ené 

OV ve vlastnictví obce Borovnice. Tudíž 
na ení a pomluva, že zne iš uji obec, se 
nezakládá na pravd ! Ten, kdo nesl odpo-

dnost za zne išt ní obce, byla obec sama 
v rukou tehdejšího vedení obce. Co se týká 
vyvážení tehdy nefunk ní OV a mé ne-
placení je op t lživé! Nefunk ní isti ka 
odpadních vod se n kolikrát vyvážela a 

http://www.inisoft.cz/public/upload/attachments/k-strankam/podp_dokument/hlaseni_odpadu_ispop.pdf
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tento skutek nám byl zpoplatn n. Mohu 
doložit povolením a fakturou o vývozu. Co 
se týká lidí v obci. Znám n kolik ob an , co 
léta nevyvezli sv j septik. Roky jsem sekal 

zné p íkopy a místa, kde n co vytékalo. Co 
nezákonn  prokoplé septiky a jímky kamsi do 
ztracena? A co chlévy…….? Jsem zv dav na 
poctivost ob an , jak tvrdí. M  nešlo o place-
ní, ale o princip. Lidé co mají vše v po ádku, 
se nemusí ni eho obávat. 

Svým konáním ji v dom  p ipravuje naschvál 
o finance: V našem právním stát  mám 
možnost jako ob an tohoto státu p i ne e-
šených problémech oslovit pat né orgá-
ny,  které  jsou  zde  pro  nás  oby ejné  ob a-
ny! Kdyby se chovaly tak, aby byly jakožto 
ve ejná instituce vzorem a p íkladem pro 
ob any, nemohl bych je ni ím ohrozit. 
Paní starostka nedbala mých upozorn ní!  
O tom vám m že vypráv t p. R. Plachecký. 
Na ve ejném zasedání ešil špatné vym ení 

íjezdové cesty. Ubil je d kazy a argumenty 
dané situace. Stejn  si p. starostka tvrdila své! 
Kdo tedy lže? Navíc scestné názory p. starost-
ky a n kterých zastupitel . A  se otá í naho e 
u kravína a jezdí jen ze shora, když se nem že 
vyto it. Nebo a  si nekupuje uhlí, když se na 
špatn  vym enou cestu nevejde nákla ák. 
Lidi o tom už ani nejde psát. To musíte slyšet 
a vid t! Kdo zadal vym ení a jak?! Kdo špat-

 koordinoval tuto innost?! M  je to jasné. 
esto  nep iznají  chybu!  Tomu  se  íká  aro-

gance! Jsou tady ješt  pro lidi? 

Vyhrožoval: jenom upozor oval!  

Podá trestní oznámení on na nás: Má reakce 
zn la p esn  takto. Pokud obec nebude 
ešit možnou trestnou innost na obecním 

ad  ohledn  stavebních pozemk , kde 
šlo o ztráty v milionech, m že se stát, že 
podá trestní oznámení n kdo na n . A to, 
že si píší zápisy ze zasedání sami s ohledem na 
to, jak stíhají, pochytí a v hlav  zpracují, za to 

já nemohu. A nejsem jediný, kdo na to pou-
kazuje, že zápis ze zasedání není úpln  p esný 
v detailech! 

Rebel: ítomná ob anka obce p. I. Draho-
šová se mn  na mimo ádném ve ejném 
zasedání zeptala. Tomáši, pro  nejdeš 
kandidovat? Má odpov  zn la p esn  
takto.  Jak  bych  mohl  kandidovat,  když  
jsem jezdil  na motorce jako blázen a ohro-
žoval jsem své okolí, jako kluk jsem poru-
šoval, co se dalo. Jak bych te  m l n koho 
stav t do lat . Prost  jsem byl rebel. Nic víc, 
nic  mí .  Výrok  p.  P.  Witczakové  je  op t  
nepravdivý! 

Co se tý e zve ejn ní zám ru prodeje pozem-
 v naší obci na ední desce, která musí 

být nep etržit  ve ejn  p ístupná. Podniknul 
jsem kroky na objasn ní této situace z d vodu 
neustálého tvrzení p. P. Witczakové , že je 
dosta ující ke zve ejn ní zám ru internet a 

ední deska na obecním ú ad , která podlé-
há uzamykacímu režimu! Uvidíme, kdo má 
pravdu. 

A pokud jde o mé chybné psaní, mohu jen íct 
ano, napsal jsem žádost se špatným parcelním 
íslem i vým rou, protože se b hem m síce 

zm nila. Sám jsem to zjistil a opravil. Díky mé 
nepozornosti jsem napsal špatn  jméno. Až 

 p. starostka S. Rojková bude hanit u p. P. 
Witczakové, že neumím psát lánek o t ech 
ádcích, m la by za ít u sebe. Její oznámení o 

technické  prohlídce  kanalizace  na  mém  po-
zemku ve dnech 12. 11. - 14. 11. 2013 o 
ty ech ádcích bylo chybné! Zmýlila se 

v datumu o m síc, a p esto jsem nechal pra-
covníky na soukromém pozemku vykonat 
tuto innost a ned lal problémy. Tady nejde o 

,  ale  o  dobrou  i  špatnou  práci  paní  sta-
rostky! Kdyby nemohli vykonat jakoukoliv 
innost  díky  t mto  chybám,  jde  o  ztráty  

v tisících! Neza ídíla ani svolaní sch ze 
ohledn OV týden dop edu a spoléhá, že si  



Strana 12 • Leden 2014 BRODÍK • M sí ník obce Borovnice 

lidé za ídí volno s jednodenním p edstihem 
této pozvánky, aby mohli p ijít! Nebyla ani 
50% ú ast! Je to správné? 

Starostování by n kdo ned lal ani za padesát 
tisíc, jak tvrdí p. P. Witczaková. N kdo prost  
na to nemá! Jsou zde lidé, kte í by to d lali i 
za dvacet tisíc. Za t icet tisíc, nebo o n co 
mén  a  k  tomu  ur it  pat né  náhrady  je  
krásné. Dob e si zorganizovat práci, být pruž-
ný, chtít a um t d lat. Být zastupitelem, tak 
tam rozhodn  nebudu sed t ne in  a nestane 
se, že prod láme sedm milion  na stavební 
zon  v Rájci! Nebo abych toleroval nezákon-
né  praktiky  paní  starostky  a  její  vybo ení  za  
hranice pravomocí, které ohrožují obec! To, 
že jí n kte í zastupitelé tolerují její manýry, 
nebo jí  dokonce v tom podporují,  je hrozné! 
Být starostou je poslání. Um t si získat lidi a 
být tu pro n , nedokáže každý. 
Snažil jsem se reagovat na výroky týkající se 
obce  a  mn ,  k  nimž  mám  co  íct.  lánek  
zastupitelky p. P. Witczakové jen potvrdil 
nenávistný postoj v i mn  a nezvládnutí 
dané situace. 
Momentální situace, je ostudou komunální 
politiky v naší obci!   

Tomáš Koleš 

Zve ej ování lánk  

Vážené zastupitelstvo obce Borovnice. Cht l 
bych se zmínit n co o m sí níku obecního 

adu „Brodík“. Tento asopis jsme p ivítali 
všichni, hlavn  ti, kte í se nezú ast ujeme 
ve ejných zasedání. 

Je skute  dob e výtvarn  vytvo ený a nejen 
to,  je  v  n m  souhrn  veškerých  zpráv  z  obce.  
Tento asopis je financován obecním ú adem. 
Proto mn  udivuje, že se stává neorganizova-
ným zpravodajem všeho možného. Zvlášt  

kterých subjektivních názor  ob an , které 
se pravideln  objevují v tomto asopisu. 

Myslím si, že by tento asopis m l mít i n ja-
ký ád. Vždy  stížnost by mohl každý projevit i 
na ve ejném zasedání sch ze zastupitelstva, 
nebo p ímo na obecním ú adu. 

Doporu oval bych t m, kte í cht jí pravideln  
kritizovat obec, ili n které leny zastupitel-
stva, aby si z ídili vlastní vydavatelství a za 
své...  Nikoliv  na  úkor  obce.  Vždy  kdyby  
takto  postupovala  jen  t etina  ob an ,  musel  
by tento asopis být nejmí  stostránkový. Jak 
vlastn  je  postup  zve ejn ní  lánku.  To  sta í  
zajít jen za tiska em, a nebo jak? 

kuji za pochopení. 
erný Josef, P estavlky 4 

Vyjád ení redaktora 

Jist  jste si všimli, že jsem se dosud k p ísp v- 
m nijak nevyjad oval. Vzhledem k nar sta- 

jícím  neshodám  ovšem  cítím  pot ebu  uvést  
které v ci na pravou míru. 

V Brodíku nikdy nebyla provád na cenzura a 
zve ej ovány nebyly pouze ty p ísp vky, kte- 
ré obsahovaly vulgarity i  nevhodný obsah. 

ed vydáním p edchozího p ísp vku p. 
Koleše jsem na popud starostky obce, 
která dává souhlas k tisku každého ísla 
zpravodaje, rozeslal jeho p ísp vek zastu-
pitel m  s  tím,  že  je  t eba  dát  vyjád ení, 
zda  mají  tyto  lánky  vycházet  nebo  zda  bu-
dou zakázány, ale vystavíme se riziku na e-
ní z cenzury. Odpov  byla jednozna ná. 

estože zastupitelé vyjad ují nelibost ohled-
 mnohdy zbyte ných a p ehnaných výtek 

proti vedení obce, zárove  uznávají, že v n - 
em má pravdu a prakticky všichni byli pro 

zve ejn ní a nezavád ní cenzury. Dva m síce 
poté je op t poprask a zkoumá se, jak za to 
za všechno potrestat mne. Tyhle žabomyší 
války mne opravdu nebaví! Já se rad ji v nu-
ji jinému psaní a jiné innosti, viz rubrika  
O historii. Petr Kotera 
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Kultura a volný as 

POZVÁNKY NA AKCE 

Hasi ský bál 

 

SDH VRBICE VÁS SRDE  ZVE NA 
 

 
 

HUDBA:  RELAX JAROM  
BOHATÁ TOMBOLA, CENY LIDOVÉ 
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Ples p i sví kách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tský karneval 
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Kronika naší obce 

SPOLE ENSKÁ KRONIKA 

Životní jubilea 

 

 
Tento m síc slaví významné životní jubileum  
 

84 let paní  VLASTA LICHTENBERKOVÁ    
   Rájec p. 24 

 

Jubilantce p ejeme do dalších let všechno  
nejlepší, hlavn  hodn  zdraví.  

sociální komise 

 

Poslední rozlou ení Narození ob ánka 

 

V m síci prosinci nás  
ve v ku 75 let  
navždy opustila  
naše spoluob anka 
 

p. ALENA KROULOVÁ  
z Borovnice. 
 

Všem poz stalým vyslovujeme  
up ímnou soustrast. 
 

sociální komise 

 
 

Dne 30. 12. 2013  
se rodi m Martinu Jane kovi  
a Kamile Huškové z P estavlk  

narodil nový ob ánek obce  
 

MATYÁŠ  
Rodi m i malému Matyáškovi  
  p ejeme hlavn  hodn  zdraví,  
      št stí a radosti. 

sociální komise 
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VÝPIS Z KRONIKY OBCE BOROVNICE 
I  letos  budeme  pokra ovat  ve  zve ej ování  výpis  z  kroniky  obce  Borovnice.  Paradoxn  
za ínáme posledním zápisem v první dochované kronice ve státním archivu Rychnov n.Kn. 
 

Rok 1940 

Leden:  do  poloviny  mìsíce  teploty  -2  a   
-13°C, 15.1. jeden den +1°C tepla, noèní 
mrazy -13 a  -25°C, v druhé polovinì mì- 
síce silné vìtry a vánice, v e zaváto, muselo 
se ruènì prohazovat. Pro mno ství snìhu 
nebylo mo no plnit pracovní povinnost. 
Od 1.1. zákaz prodávání zrnkové kávy ze- 
lené i pra ené. Místo toho prodávána it- 
ná (1 kg za 6 Kè), sladová a cikorie. Od 31. 
naøízení odevzdávat ve keré mléko do 
mlékárny. Tého  dne naøízena lesní tì ba 
døeva. Ceny mouky: 1 kg krupice 3 Kè, p e- 
nièná hrubá 2,85 Kè, dvoumelka 2,58 Kè, 

enièná chlebová 1,60 Kè, otruby 1,05 Kè 
-  ceny  tyto  pouze  ve  velkém,  v  drobném  
prodeji o 60 haléøù více.  
Únor: silné mrazy a  -22°C. Od 1.2. cikáni 
nesmí koèovati  svìtem, musí se usadit tr- 
vale na jednom místì. Obce hlídaly hrani-
ce katastru ve dne v noci by se cikáni tam 
neusadili, kdy  se pøece usadili, ihned je 
obec odsunula na katastr obce sousední. 
Kdy  se  zjistilo,  e  v  nìkteré  obci  je  jich  
více  a  jinde  není  ádný,  tak  je  èetnictvo  
pøemístilo do obce, kde nebyli. Borovnice 
zùstala cikánù u etøena. V nìkterých ob-
cích zaèali nový ivot. Ministrem zemìdìl-
ství byl 3.2. jmenován Mikulá  z Bubna-Li- 
tic, majitel panství Doudlebského. 4.2. ko- 
nalo se ve v ech obcích poplachové cvièení 
- poèátek a konec dán trubkou a zvonkem. 
7.2. naøízení dodávky vajec a to u slepice 
star í  8  mìsícù  60  vajec  za  rok  a  to:  le-  
den 1, únor 3, bøezen 6, duben 10, kvìten 
a èerven po 12, èervenec 10, srpen 6,  
z povinnosti je vyòata 1 slepice pro potøe-
bu dvou osob samozásobitele. Vejce se 
znaèkovaly razítkem s èíslem domovním.  

15.2. zaveden letní èas od 1.4. do 6.10. 
1940. 17.2. dávka cukru sní ena ze 40 na 
35 dkg, od 22.2. cena soli 2,40 Kè za 1 kg. 
Ceny døíví  - mìkké tìpné 90, sukové 70, 
kulatina 77, tvrdé tìpné 100, sukové 90, 
kulatina 85 Kè. 
Bøezen: 4.3. vánice a 2 krát zahømìlo, do 
11. a  -10°c zimy, pak oteplení a od 29. 
teplo. 11.3. shoøela na Habøinì (Zaòka) 
stodola, prý od krátkého spojení. Maximál- 
ní oprava obuvi: pánské podrá ky 30 Kè, 
dámská 23 Kè. Od 30.3. dr itelé koz nema-
jí nárok na lístek na mléko. Nová barevná 
okna na Homoli v kostele vìnovali man e-
lé  Moravcovi  -  Sudslava,  Chýnovských  -  
Malá Lhota a Vavru kovi z Malé Lhoty. 
Ceny vajec dle váhy od 48 do 55, spotøebi-
tel 1,10 Kè. 
Duben: polovina mìsíce chladná, noèní 
mráz, od poloviny mìsíce oteplení. 24.4. 
idé vylouèeni z veøejných slu eb, ze stát-

ních, právních, lékaøských a veterinárních. 
 

 

Pozn. autora výpisu: V tomto míst  zápis v 
kronice ozna ené jako léta 1927 - 1945 
kon í a zápis byl dne 6.3.1954. Dále násle-
duje zápis o innosti divadelního spolku 
"Beseda", o jehož innosti jste byli již se-
známeni výpisy z jeho kroniky, kterou sepsa-
la paní Sládková-Marková z .p. 36 (mlýn). 
Za  rok  1940  je  zapsáno  v  kronice  mnoho  
informací i vydávání r zných na ízení, týka-
jících se celoplošné p sobnosti, které však 
jsou zve ejn ny v celostátních materiálech s 
dopadem nejen na ob any naší obce a není 
je t eba uvád t ve výpisu. 

íšt  již z kroniky let 1970 – 1989.  
autor výpisu JUDr. Karel Skalický 
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Z historie 

PROCHÁZKY HISTORICKÝMI PUBLIKACEMI 
G. Santayana: „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“ 

vod názv  vesnic 

Zatímco u názv  místních ástí Borovnice, 
Rájec  a  Homole  je  p vod  jejich  názvu  po-

rn  uspokojiv  vysv tlen,  s  názvem  vsi  
estavlky je to již pon kud složit jší. 

Pro úplnost a pro ty, kte í to t eba nev dí, 
esto uvedu p vod názv  u všech obecních 

ástí. Informace byly erpány z publikace 
L. Hosáka a R. Šrámka Místní jména na 
Morav  a ve Slezsku, z webu Naše  Ústa- 
vu pro jazyk eský Akademie v d R a jeho 
digitalizovaného archivu publikací, dále dle 
historických dokument  a publikací Národ-
ní knihovny na webu Kramerius a z dalších 
internetových zdroj , jako nap . stránek 
obcí se stejnými názvy. Základem je, že 
názvy obcí jsou odvozeny bu  dle jejich 
polohy a okolí, nebo od jmen osobních.  

Borovnice 
vod názvu vesnice Borovnice je odvozen 

od bor , boroví, tedy borovice. Okolí ves- 
nice bylo z ejm  v dob  vzniku tohoto ná- 
zvu pravd podobn  porostlé borovými lesy. 

Rájec 
Název vesnice Rájec je se vší pravd podob-
ností odvozen od slova Ráj, což je v dostup- 

ných zdrojích na n kolika místech uvád no, 
zatímco jiný možný p vod tohoto názvu se 
mi nepoda ilo dohledat, ani ve vztahu k ji- 
ným  starším  formám  zápisu  tohoto  názvu  
(tedy Rájice, Rajice, Rajcz apod.). Proto 
tento  výklad  názvu  bude,  jak  p edpoklá-
dám, z ejm  správný. 

Homole 
Název osady Homole (n kdy uvád né hovo- 
rov  jako Homol) samoz ejm  nemá žádný 
jiný p vod, než op t dle své polohy. Kopec 
ve  tvaru  cukrové  homole  je  dostate  vý-  
mluvným zd vodn ním tohoto názvu. 

estavlky 
A jsme u toho o íšku, který jsem se rozhodl 
pokusit rozlousknout. Lidé v názvu samo-

ejm  slyší slovo vlk, což dává p inu 
k  domn nce,  že  název  bude  mít  cosi  spo-
le ného s vlky. N kte í zase tvrdí, že název 
je  odvozen  snad  od  slova  estávky. Co je 
tedy blíže pravd ? 
Pro  vysv tlení  tohoto  názvu  je  nutné  zajít  
do prastarých záznam  a podívat se, jak se 
vesnice tohoto názvu jmenovaly v historii, 
jelikož jedin  p vodní podoba názvu m že 
podat vysv tlení jeho vzniku. Tento název 
jsem nalezl na dvanácti r zných místech 
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eské republiky (a vyskytuje se také 1x na 
Slovensku a prý snad i v n kterém z dalších 
stát , osídlených Slovany). V to po ítám i 
již zaniklou ves P estavlky v okrese Hradec 
Králové,  na  jejímž  míst  dnes  leží  obec  
Kosice, hospodá ský dv r P estavlky, který 
je nyní sou ástí Mnichova Hradišt , nebo 
chatovou osadu P estavlky na Slapech. 

V rané staré eštin  12. a 13. století se 
objevují názvy Prestauelcice (tedy P estavl-
ice, 1131), Prestawlici (1210), Prestauilk 

(1237), Prestawilk (1275, 1298). 

Ve staré eštin  14. století se objevuje 
Prziestabulk (1341), Przyestabulk (1349) 
a Przestawlk (1358).  
V období husitství (15. století) se objevují 
názvy Prziestawlk (1407), a jelikož již 
v tomto období se za ínaly pozvolna užívat 
diakritická znaménka namísto sp ežek, m - 
žeme již namísto sp ežky rz najít v názvu 
písmenko , tedy dnešní estavlky (1436). 

esto ale pak ješt  velmi dlouho byly uží-
vány sp ežky, a to p edevším díky soustav-
ným pokus m o pon ování ech. Proto 
i poté nacházíme názvy Prestawlk (1437) 
i Przestawlk (1448). 

V dob  humanistické eštiny 16. a 17. stol. 
se stále užívá Przestawlk (1506), ale op t 
také estavlky (1517). V následujícím 
období barokní eštiny od 17. do 18. stole-
tí se mícháním sp ežek a zavád ním diakri-
tiky provád ly zápisy tohoto názvu velmi 
neobvykle, jako nap . estawlkh (1675) 
Pržestawlk (1718 a 1751), ezestawlk 
(1720) i staré Przestawlk (1691). 

K lušt ní složení názvu je t eba znát zp sob 
zápisu písmen v jednotlivých obdobích a 
um t je p íst z písem jako švabach i frak- 
tura, nebo starších slovanských písem jako 
cyrilice (azbuka), ne ku-li dokonce hlaho- 
lice (kv li p vodu slovanských jmen osob-
ních, viz dále). eština procházela v d ji- 

nách podstatnými zm nami (zapisovalo se g 
namísto j a zase j namísto í nebo v namísto 
u a proto zase w namísto v) a nap . teprve 
v roce 1849 se za alo psát naše písmeno v 
namísto w a zapisovat ou namísto au (tedy 
až do roku 1849 se nap . namísto dnešního 
slova velikou psalo welikau). 

Z jednotlivých zápis  názvu v historii lze 
usuzovat,  že  až  na  výjimky,  kdy  byly  užity  
neobvyklé zp soby zápisu (které mohly být 
zp sobeny špatným zápisem jednotlivce ne- 
bo zavád ním zm n zápisu eského jazyka) 
bylo od po átku nejpoužívan jší formou zá- 
pisu názvu Prestawlk ( i Prestawilk).  

Pátrání po p vodu tohoto slova mne nako-
nec dovedlo až k publikaci srbského autora 
Jovana Pa e (napsána cyrilikou), kterou 
doplnil nám obvyklou latinkou a poznámka- 
mi  ech  slovenského  p vodu  Ján  Kollár  a  
takto upravenou s titulem Gmenoslow ili 
slownjk osobných gmen rozli ných kme-

 a ná j národu Slawenského (tedy 
dnešní eštinou: Jmenoslov ili slovník 
osobních jmen r zných kmen  a ná í 
národu Slovanského) vydal roku 1828 
Josef  Milowuk  v  ma arském  Budín .  Po  
dvou úvodních stranách a p edmluvách 
(jednou v azbuce a podruhé v latince, le  
nikoli v dnešní podob , viz název) následu-
je slovník se dv ma sloupci,  kde najdeme i 
eské osobní jméno Prestavlk s odkazem *): 

 
vod slova Prestavlk byl tedy osv tlen již 
ed n kolika stoletími – jedná se o staré 
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slovanské osobní jméno eského p vodu, 
tedy  k estní  jméno  lov ka,  tak  jako  dnes  
nap . Petr nebo Josef. Název vesnice je tedy 

ejm  odvozen od tohoto osobního jména, 
k emuž vedou i další zdroje. Není v tom 

ípad  ale odvozen od polohy i innosti a 
vod  slova  tedy  v  takovém  p ípad  nemá  

návaznost ani na „p estávky“.  
Jestliže se osady a vsi P estavlky se vší prav- 

podobností jmenují podle tohoto starého 
slovanského osobního jména, mohlo by to 
znamenat, že získaly název po lov ku, kte- 
rý se zde usídlil se svou rodinou a místo 
bylo nazýváno „u Prestawlka“, pozd ji se 
ozna ování dalších zde žijících lidí mohlo 
zm nit na „z Prestawlk“, až nakonec na-
cházíme první zmínky o zdejší tvrzi z roku 
1174 a následn  o majitelích této tvrze 
v 15. století – Mat ji a Stoškovi z P estavlk. 
Pokud bychom tímto považovali  p vod ná- 
zvu vsi P estavlky za vysv tlený tím, že po- 
chází z osobního jména, chybí ovšem ješt  
osv tlení p vodu tohoto osobního jména - 
tedy  pro  doty ný  dostal  takové  jméno?  
Komu  bývalo  takové  jméno  dáváno?  A  

lo to i nem lo n co spole ného s vlky? 
Že bylo v našich krajích vlk  mnoho, doka-
zuje  nap .  publikace  Fr.  Špatného  Zábavy 
myslivecké, která v druhém vydání vyšla 
roku 1860. V kapitole Vlci v echách 
nalezneme velmi zajímavé tení: 
Za  onoho  dávného  v ku,  když  byla  eská  
zem  hustým lesem pokrytá, nalézalo se na 
ní hojnost dravc  rozmanitých rod . Bujné 
rostlinstvo a nesmírný po et menších živo-
ich tveronohých a letavých poskytoval 

jim hojnost potravy. Siln jší šelmy vraždily 
v p irozené své krvežíznivosti nemilosrdn  
slabší zví ata. Kamkoliv se lidský zrak obrá-
til, hemžilo se živo išstvo. Bylo  tu veliké 
množství medv , vlk , ostrovid , lišek  
a t.  d. Od té doby, co se po ali  první oby-
vatelé na eské p  usazovati, nastalo 

ustavi né pronásledování a hubení všech 
dravc . Na p íhodném míst , kde se rodina 
lidská usadila, porazila n kolik strom  a 
vystav la si z nich své obydlí (pozn.: ach, 
to byla nádhera – žádné kupování pozemku, 
žádné povolení ke stavb , žádné povolení 
ke kácení, žádné peníze za materiál, žádné 

ady, prost  život...); kolní lesní kmeny 
z v tšího dílu znenáhla sporážela neb spáli-
la, a vyklu ená místa v lu iny a pole vzd la-
la  tak,  jak  to  d lají  až  posud  vyst hovalci  
v amerikánských pralesích (pozn.: již dávno 
ne,  kdeže  lo ské  sn hy  jsou...).  etná svá 
dobyt í stáda musel hospodá  ostražit  hlí- 
dati a ochra ovati, pon vadž dravci s ve- 
likou  sm lostí  z  doupat  svých  na  n  útoky  
inili. Lí il na n  pasti, tlu ky, železa, otra-

voval je a chytal na vnadu do jam, zarážel je 
ošt pem,  pikou  je  prohán l  a  šípy  (st ela-
mi) z lu išt  je st ílel. asto se osadníci z 

kolika vesnic k jich pronásledování spol-
ili a veliké lovy odbývali. eští panovníci a 
eské panstvo, obklí eni jsouce svými dvo-
any, myslivci, holoty a poddanými, inili 
asto veliké hony a lovecké výpravy na vlky 

a  jiné  šelmy,  a  p i  této  divoké  a  užite né  
zábav  se tvrdili v srdnatosti. Za zabití kaž- 
dého dravce hojnou odm nu a zást elu ud - 
lovali, jak se to až posud v Polsku stává.  

Pan Stanislav Konstantin Pietruski vypravu-
je ve své Historii Naturalné 1853: „Neda-
leko  od  Podhradce  žil  vesni an,  který  tak  
dokonale znal všechny v kolní peleše vl ic, 
že sob  ro  za samé nosy 20 – 40 zl. st . 
odm n vládních vyd lal, p emž se doklá-
dá, že nikdy nezabíjel vl ic, které mu tak 

kné d chody vynášely. Nazýval se Sen 
Dmitrovicz, a bez p epínání p ldruhého sta 
vl at již sebral.“ Vynalezením st elného 
prachu a zdokonalením ru nic se vypleme-

ování dravc  velmi usnadnilo. Když vlk m 
v pozd jší dob  valným vyst ílením lesní 
zv e potravy ubylo, stali se v as kruté zimy 
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odvážliv jšími. Doráželi až k obydlím lid-
ským, snažíce se ve své drzosti  n jakou ko- 
ist uloviti, kterou by sv j hlad ukojili. V tom 
ase musel býti hospodá  velmi ostražitý a 

dob e ozbrojen, aby mu vlci velkých škod 
nenad lali. Bez ostré zbran  a nabité ru nice 
nesm l se v no ní dob  opovážiti ze stavení 
vykro iti, neb asto se p iházelo, že hladoví 
vlci na lidi se vrhali a je sžírali. 
Památka té doby zachovala se v následují-
cím vypravování, jakéž asto slyšeti bývá 
mezi obecným lidem: „Jindá bývaly v e-
chách až u samých vesnic lesy, a vlci  dost 

tí sežrali i také veliké lidi. Když na ve er 
kdo  šel  ven  na  pot ebu,  musel  druhý  u  
ho stát a k esat, sice by jej byl vlk sežral; 

a když d ti plakaly, íkávaly jim matky: 
Ml , vlk je venku, jestli t  uslyší plakat, 
tedy sem sko í a popadne t  a ute e s te-
bou; a když dít  bylo p ed chalupou venku 
ve  dne,  to  mu  íkávali:  Jdi  dom  dít ,   

ijdeli  vlk na tebe, sní t .  Až dosaváde tu 
pr povídku lidé ješt  mají ve zvyku.“ 
O hojném po tu vlk  vydávají pon kud 
sv dectví jmena našich vesnic. Máme 
v královstcí eském vesnice: dva Vl í Doly, 
jednu  Vl í  Horu,  jedny  Vl í  Hory,  jedno  
Vl í Pole, jeden Vl inec, jedny Vlky a jednu 
Vlkovou, pak estavlky. V listin  kláštera 
Opatovického  od  roku  1228  (viz  Erben.  
Regesta str. 338) jmenuje se zašlá již vesni-
ce Vlkovyje. V listin  Vyšehradské okolo 
léta 1199, v dot ených regestech na strán-
ce 200 obsažené, nazývá se jisté místo pod 
Vyšehradem ležící Vl í Branka (porta lupi). 
Až  posud  se  v  echách  nalézají  pozemky  
v hojném po tu, kde se íká: u vl í  jámy, u 
vl ího dolu, u vl ího pole, ve vl ím atd. 

in ním rostoucího obyvatelstva vlci 
v echách znenáhla se vypleme ovali. 

Že po et jejich ve vlasti naší byl za panová-
ní slavného krále P emysla Otakara II. ješt  
znamenitý, vysvítá ze spisu „Cosmae Con- 

tinuatores“ str. 410, v kterém praví hodno- 
rný eský d jepisec: „Léta od narození 

Pán  1268 kázal král Otokar ud lati jámy 
v jedné každé vsi, na kteréžto jámy by se 
dala  hus  nebo  podsvin e  k  chytání  vlk .“  
Na str. 422 p i roce 1236 dot eného spisu 
vypravuje: „Také vídíno jest toho roku 
velké  množství  vlk  p ed  branami  hradu  
Pražského s obojí strany, kte í velikými 
hlasy vyli, ímž zlé p íhody národu eské-
mu co znamením zv stovali.“ 

Dot ené vl í jámy nalézaly se také v okolí 
Pražském, a pon vadž se v pozd jším ase 
místo vlk  zv  do nich lapala, p ikázali 
panovníci eští, aby byly kaženy (pozn.: 
zlikvidovány).  ... 

... Nyní  jsou  vlci  velmi  vzácní  hosté  v  e-
chách (pozn.: nyní = pochopiteln  v dob  
napsání knihy). Málokdy sem v as kruté 
zimy z Polska neb z Uherska zabloudí, a oby- 
ejn  sotva hranice eské p ekro í, již je p i- 

vítají eští výte ní st elci ostrou palbou tak, 
že se vrhnouti musejí do náru í smrti, ani ne- 
okusivše eských lah dek. Takové návšt vy 
hbitými nohami svými rychle vykonávají. 
Pan Stanislav Pietruski praví ve své Historii 
Naturalné, že vlk za jednu noc 20 mil ub h-
nouti m že, a když zastihne lup, že bývá tak 
žravý, že na jeden ráz m že i dv  ovce sloup- 
nouti a potom zase t eba týden se postiti. 

Tento výtažek ásti kapitoly ze staré publi-
kace tedy p inesl jakýsi nástin, jak rozší ení 
vlci u nás byli a také vyslovuje hypotézu, že 
i název P estavlky má cosi do in ní s vlky. 

Nap . obec P estavlky, ležící v Ústeckém 
kraji poblíž hory íp, na svých interneto-
vých stránkách v textu o historii uvádí, že 
„podle filologického a etymologického 
výkladu ‚P estavlky‘ je ves ‚p estavlk ‘, 
kte í p estali ve zdejších lesích s lovem vlk  
a založili osadu, tedy bývalých lovc  vlk .“ 
Mnohé  další  zdroje  uvádí  také  stejné  nebo  
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velmi podobné vysv tlení p vodu tohoto 
slova. Pokud budeme v it tomuto filolo-
gickému a etymologickému výkladu, pak je 
docela dob e možné, že by i  osobní jméno 
Prestavlk mohl kdysi ve velmi dávných 
dobách získat n kdo, kdo t eba lovil vlky a 

eba s tím poté p estal,  n kde se usadil,  a 
za alo se mu tak íkat. Ale pokud vezmeme 
v  potaz  to,  že  takové  osobní  jméno  mohl  

kdo obdržet již  p i svém narození, a dále 
také to, kolik vesnic s tímto názvem existu-
je,  pak vesnice samoz ejm  nemusí být po- 
jmenována po n kom, kdo lovil vlky. Jedno 
ale jisté je – vlci v tomto kraji rozhodn  byli 
(a to mnohem d íve než lidé) a vesnice 

estavlky  má  název  se  vší  pravd podob-
ností odvozen od starého osobního jména 

Prestavlk, a  již to byl kdokoli (a a  lovil 
vlky i  nikoli).  A toto jméno je dle jazyko-

dc  prý spojeno s vlky, stejn  jako nap . 
jméno Petr je z tiny a znamená skála i  
kámen, ovšem nositel toho jména samoz ej- 

 není z kamene...  

Tak, tímto bychom m li osv tlen pravd po- 
dobný vznik názvu vsi P estavlky. P íšt  
bychom se mohli vydat prozkoumat další 
historické dokumenty, t eba ty obsahující 
informace o majitelích tvrze v P estavlkách 

etn  souvislostí  s  d ním  té  doby  v  naší  
zemi. Pokud to tedy n kdo nezakáže...  

Pátráním v historické literatu e svátky vá- 
no ní strávil a lánek sepsal váš spoluob an 

Petr Kotera 
 
 

TROCHA POEZIE 

Historické zamysslenj na Št pána 
 

Koleda, koleda, Št páne, 
co to nesess we džbán ? 

 

Nese nese wzpomjnky 
na doby zasslé dáwno giž asem, 

kdy nebyly dárky gen dobjrky 
a gá smvtnav nepsal gsem báse . 

 

Byly to doby krásné, jó byly, 
kdy wracenj slvnce bylo tav podstatav, 

co lidé oprawdv, oprawdv slawili. 
Ano - žiwot! S celav p jrodnj realitav. 

 

Sic, nebyl to lehký žiwot, to w rv ne, 
wssak radosti a lásky bylo wjce! 

Dnes wssvde kol gen se line 
zloba, záwist, a – kdyby to sslo –  

snad poslali by na wás i nesstowice! 

Historické zamyšlení na Št pána 
 

Koleda, koleda, Št páne, 
co to neseš ve džbán ? 

 
Nese nese vzpomínky 

na doby zašlé dávno již asem, 
kdy nebyly dárky jen dobírky 

a já smutnou nepsal jsem báse . 
 

Byly to doby krásné, jó byly, 
kdy vracení slunce bylo tou podstatou, 

co lidé opravdu, opravdu slavili. 
Ano - život! S celou p írodní realitou. 

 
Sic, nebyl to lehký život, to v ru ne, 

však radosti a lásky bylo více! 
Dnes všude kol jen se line 

zloba, závist, a – kdyby to šlo – 
snad poslali by na vás i neštovice! 



Strana 22 • Leden 2014 BRODÍK • M sí ník obce Borovnice 

A také mor by na wás pohnali, 
nebvde-li po gegich w li, 

to protože t žko by doznali, 
že prawda n kdy zkrátka bolj. 

 

l sic mnoho práce nad lá, 
weliká gest to prawda, 

le  bez kvlj, gak se tak zdá, 
nem že giž býti takowá sranda. 

 

Ta k oslawám ale pat j, 
i k t m, co gsav k slvnowratv! 

A tak se ptám t ch brat j - 
Nezwážjte rad gi náwratv? 

 

Náwratv k lidem a k gegich pot ebám? 
Wždy  gsme tv geden pro drvhého! 

Nebo snad každý pro sebe sám? 
Co gsav snahy samotného? 

 

P.K. z P. 
 

Anno Domini M M X111

A také mor by na vás pohnali, 
nebude-li po jejich v li, 

to protože t žko by doznali, 
že pravda n kdy zkrátka bolí. 

 
l sic mnoho práce nad lá, 
veliká jest to pravda, 

le  bez kulí, jak se tak zdá, 
nem že již býti taková sranda. 

 
Ta k oslavám ale pat í, 

i k t m, co jsou k slunovratu! 
A tak se ptám t ch brat í - 
Nezvážíte rad ji návratu? 

 
Návratu k lidem a k jejich pot ebám? 

Vždy  jsme tu jeden pro druhého! 
Nebo snad každý pro sebe sám? 

Co jsou snahy samotného? 
 

P.K. z P. 
 

L.P.´13 

(neznámý autor – možná Pavel Kloko ka z Puchý ova by to mohl být, nebo tak n co) 

Dobrý rok 2014 všem lidem dobré mysli vinšuju... 
 

 
 

li jste, že ... 

eský název síce ledna pochází od slova 
led – m síc ledu. P vodn  byl tento m síc 
ve východní Evrop  ozna ován jako síc 
vlka. Zpo átku byl leden v ímském kalen-
dá i až 11. m síc v roce (do r. 153 n.l.).  

Astrologicky je na za átku ledna Slunce ve 
znamení Kozoroha a na konci ve znamení 
Vodná e. V astronomických termínech za í- 
ná v souhv zdí St elce a kon í v souhv zdí 
Kozoroha. 
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Staro eský kalendá  na rok 2014 
 
 



 

Zadní strana obálky 

Pozvánka na 11. okrskový hasi ský ples 
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