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Zprávy Obce Borovnice
Pozvánka na ve ejné zasedání
Zastupitelstvo obce Borovnice srde
zasedání, které se koná

zve všechny ob any obce na pravidelné ve ejné

ve tvrtek dne 29. srpna 2013 od 18 hodin
ve spole enské místnosti obecního ú adu v P estavlkách.
Program bude vyv šen na ú edních deskách týden p ed zasedáním. Všichni jste zváni.

Zájezd pro d ti
Dne 14. zá í po ádá sociální komise obce Borovnice zájezd pro d ti z naší obce. Tentokrát
navštívíme zámek Ratibo ice, Babi ino údolí a eskou Skalici. Po ob
si prohlédneme
zahrady v Novém M st nad Metují.
ti do 10 let musí mít dosp lý doprovod, p ípadn lze požádat lenky sociální komise o
dozor. Zájemci se mohou hlásit u lenek sociální komise v jednotlivých ástech obce.
Odjezdy z autobusových zastávek:
Rájec

8:00 hod.

Borovnice

8:10 hod.

estavlky

8:20 hod.

íme, že se d tem bude výlet líbit, p ejeme hezké zážitky a hlavn hezké po así.
sociální komise

Pravidelné kontroly komín
Jak jsme informovali již v minulém ísle zpravodaje, i letos bude v naší obci na základ
takzvaného kominického zákona provád t kominík pan Libor Havlena kontroly a ist ní
komín a spalinových cest.
Kontroly mají být provád ny ve tvrtek 15., 22. a 29. srpna v dob od 9 do 18 hodin
v po adí Homole, Borovnice, P estavlky a na záv r Rájec. Je tedy pravd podobné, že
v prvním termínu navštíví zájemce z p edchozích let na Homoli a v ásti Borovnice, v dalším termínu zbytek Borovnice a ást P estavlk a v posledním termínu zbytek P estavlk a
Rájec. Kontakt na kominíka p. Havlenu je 736 251 768 nebo 776 358 665.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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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.
10.08.
11.08.
17.08.
18.08.
24.08.
25.08.
31.08.
01.09.
07.09.
08.09.

MDDr. And lová Jana
MUDr. P ibylová Marta
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Sk ková Zdena
MUDr. Stejskalová V ra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Sv tlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard

J. Pitry 448, Opo no
Komenského 209, astolovice
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týništ nad Orlicí
Tyršova 515, Opo no
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kn žnou

731 980 112
494 322 706
494 323 958
494 515 697
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693

Vzhledem k neustálým vým nám služeb je vhodné p ed návšt vou pohotovosti rad ji zkontrolovat platnost
služby na www.kr-kralovehradecky.cz, sekce Krajský ú ad - Zdravotnictví, poté v levém sloupci zvolit Léka ská
pohotovost - Stomatologická léka ská pohotovost a nakonec v hlavním okn vybrat okres Rychnov nad Kn žnou

Po así v ervenci 2013
ervencové po así v R bylo nadpr
rn teplé a velmi suché, což dokazují i údaje
z amatérské meteostanice, umíst né v Rájci na objektu rodinného domu p. 5:
Teplota:
Vlhkost:
Srážky celkem za m síc:
Maximální rychlost v tru:
Tropické noci (nad 20°C):
Horké dny (nad 30°C):
Letní dny (nad 25°C):
Deštivé dny:

minimální
8,4°C
24%

pr
rná
maximální
21,8°C
37,7°C
64%
95%
22 mm
57,8 m/s (1 m/s = 3,6 km/h)
1 den
9 dní
27 dní
4 dny

Více na internetu (www.pocasirajec.unas.cz/meteo a www.facebook.com/PocasiRajec)
nebo na e-mailu: kaplanm2@seznam.cz, pop ípad osobní návšt vou.
Martin Kaplan
Strana 4 • Srpen 2013
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Vodácký pr vodce po Orlicích se dostává mezi lidi
Množství novinek eká od letošního léta na vodáky a turisty na Divoké, Tiché a spojené
Orlici. Orientaci v terénu jim usnadní výstražné tabulky a informa ní tabule. Už p edem
se na sv j výlet mohou nachystat díky podrobnému vodáckému pr vodci, kterého si lze
zdarma stáhnout z internetu nebo vyzvednout v p ovnách, tábo ištích a informa ních
centrech podél Orlic. Dnes za ala jeho distribuce.
Pr vodce nabízí tipy na 9 výlet po Orlicích, které obsahují textový popis trasy, mapu i
nákresy jez s jednoduchými popisy a zna ením o obnášení nebo sjížd ní jezu. Turisty
pot ší i tipy na zajímavá místa podél vody jako jsou hrady, zámky, rozhledny anebo cyklo
a in-line stezky. Sou ástí brožury je i podrobná kilometráž s vodáckými zna kami.
„Tišt ný pr vodce vyšel v nákladu 8000 kus a má 52 stran. V elektronické verzi si jej lidé
mohou stáhnout z webu www.mojeorlickehory.cz/vodacka-reka-orlice nebo www.rtic.cz.
Podrobnou on-line mapu, kilometráž a aktuální sjízdnost jednotlivých úsek všech Orlic
najdou zájemci nov i na vodáckém webu www.raft.cz,“ up esnila editelka informa ního
centra v Kostelci Michala Kiezlerová.
Podél Orlic už je nainstalováno 50 tabulek pro vodáky, které je prost ednictvím schematických zna ek informují o blízkosti jez , ob erstvení nebo tábo iš . Do konce ervence
bude pro vodáky nachystáno i 7 velkých informa ních tabulí. Najdou na nich nap íklad
mapu aktuálního úseku, zákresy jez a popisy služeb a zajímavostí v okolí. Na tabulích
nechybí QR kódy. Díky nim si majitelé chytrých telefon mohou jednoduše stáhnout
vodáckého pr vodce do svého za ízení,“ popsal manažer projektu Ond ej Jank z firmy
DRING Consulting. Jednotlivé innosti byly realizovány v rámci projektu „Vodácká eka
Orlice“, který je spolufinancován Regionálním opera ním programem NUTS II Severovýchod. Projekt b ží od lo ského prosince do konce srpna letošního roku a zpracovávají
jej spole nosti DRING Consulting, s.r.o. a Turistické informa ní systémy, v.o.s.
V lét jsou pro vodáky sjízdné dolní úseky Tiché i Divoké Orlice a celá Orlice spojená.
Hezký jednodenní výlet na Tiché Orlici je nap íklad z Kerhartic do Brandýsa nad Orlicí.
Víkendovou variantou je potom nap íklad úsek z Kostelce nad Orlicí na Divoké Orlici do
Svinar na Orlici spojené. Provozovatelé p oven na Orlicích doporu ují provád t rezervaci lodí v p edstihu. O prázdninách po así vodní turistice zatím p eje a p ovny a
tábo išt jsou vytížené. V p edchozích m sících ale zaznamenali n které z nich pokles
zájmu až o 30 % v souvislosti s chladn jším po asím zejména v první polovin ervna. Jiní
ozna ují letošní provoz za statisticky obvyklý. Není také nouze o zkvalitn ní služeb na
ekách. V ervnu byla zahájena rozsáhlá revitalizace areálu Slezské plovárny v Hradci
Králové zahrnující i výstavbu nové vodácké p ovny. Ta by m la být dokon ena do konce
roku 2013. Letos zde byla nabídka rozší ena i o vodácké kurzy, které obsahují krom
zap ení lodí i možnost zajišt ní služeb zkušených instruktor .
Regionální turistické informa ní centrum Kostelec nad Orlicí
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020
Královéhradecký kraj podává dle § 16 odst. 3 zákona . 100/2001 Sb. informaci o
zve ejn ní návrhu koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020“
etn vyhodnocení vliv této koncepce na životní prost edí a ve ejné zdraví a o konání
ve ejného projednání této koncepce.
Ve ejné projednání koncepce se koná dne 14. srpna 2013 od 14:00 hodin v sále
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje N2.906 v sídle Krajského ú adu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245 – budova Regiocentra Nový pivovar v Hradci Králové.
Ve ejné projednávání je ur eno zástupc m státní a ve ejné správy, akademické sféry,
podnikatelských subjekt , nevládních organizací a další ve ejnosti.
Do návrhu koncepce v etn vyhodnocení vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví lze
nahlédnout také v informa ním systému SEA na internetových stránkách
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP146K.
Písemné vyjád ení k návrhu koncepce a zejména vyhodnocení vliv této koncepce na
životní prost edí p íslušnému ú adu (tj. Ministerstvu životního prost edí R, odbor
posuzování vliv na životní prost edí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10) je možné
zaslat nejpozd ji do 5 dn ode dne konání ve ejného projednávání návrhu koncepce.
ípadné informace podá RNDr. Lucie Richtr, email: lrichtr@kr-kralovehradecky.cz, tel.
495 817 450.
Ing. Marcel Zadrobílek,
vedoucí odboru regionálního rozvoje, grant a dotací
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje

Poutní místo Homol
Mše na Homoli
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli se konají každou 2. a 4. ned li v m síci.
Tento m síc se tedy konají ve dnech 11. a 25. srpna, vždy od 14:30 hod.
Upozor ujeme návšt vníky, že brány h bitova jsou v letním období otev eny od 7 do 19
hodin a že je zakázáno s sebou na h bitov vodit psy. D kujeme.
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Spole enská kronika
Životní jubilea
V tomto m síci slaví své významné životní jubileum
60 let pan JAN JIROUŠEK z Borovnice
60 let pan JIND ICH SEJKORA z P estavlk
Jubilant m p ejeme všechno nejlepší, hodn zdraví a
spokojenosti do dalších let.
sociální komise

Z obecní kroniky
Výpis z kroniky obce Borovnice
Pokra ujeme ve výpisech z kroniky obce Borovnice. Tentokrát rokem 1936:

Poèasí - leden celkem teplý, teplota +3 a +11°C. Únor na zaèátku de tivo, v polovinì
mráz -14°C, ku konci de tivo a +3°C. Bøezen teplý a +12°C ve dne, v noci 0°C. Duben
teplý, v polovinì +15°C, 17. lijavec a 18. ochlazení a snì í s de tìm, ku konci krásné
poèasí a +18°C. Kvìten teplý a de tivý, narostlo krmení - trávy, jetel, tak i obilí krásné.
Velké mno ství chroustù. 26. kvìtna velká bouøe.
Èerven de tivý a chladný, zaèíná senoseè, ku druhé polovinì velká vedra a +26°C. Dne
30. kritický den - odpoledne lijavec, u Polomi a Prorub prùtr mraèen tak, e veèer se
pøihnala voda ode Lhot jak øeka, rybník horní byl hned plný a voda nemohla vyta enými stavidly staèiti odtékati. Èervenec teplý a de tivý, více velkých pøívalù tepla a
+27°C. Srpen vìt inou de tivý a teplý, málo dnù bez pøeháòky, èím obilí polehlé,
natluèené v zemi, ne lo stroji síci, zvlá tì ne ita. Obilí èásteènì porostlo jak neposeèené, tak v panácích, kde nadìlalo patné a nehodnotné zrno. Záøí poèasí lep í, jasnìji a
teplo a +24°C. Øíjen studený, nejvy í teplota v druhé polovinì a +8°C. Listopad
teplý, první mráz 21., jiøiny v zahrádkách zmrzly. Prosinec první polovina teplo, pak
ochlazení, na vánoce mrzne.
Rok nepøíznivý, mokrý pro zemìdìlce patný. Cena monopol 159 Kè. P enice svou nízkou
vahou klesne na 110 Kè neb vá ila 65 - 74 kg/hl., zmizely starosti kam se dá pøebyteèné
obilí z roku 1935. Ceny dobytka: hovìzí a 6 Kè/kg .v., vepøové a 7 1/2 Kè/kg .v.,
podsvinèata 380 Kè/pár 25 kg tì kých. Seno stálo 25 Kè, sláma 12 - 15 Kè za 1 q. Ovoce
zvlá tì hru ek nadbytek, nemohly se prodati ani za nízkou cenu, jablek dosti i vestek.
Strana 8 • Srpen 2013
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Dne 29.4. vyhoøel v Pod Homoli è.p. 9 Jakubec Karel. Kde byla podhomol ohro ena
sjely se sbory Borovnice, V. i M. Lhoty, Chleny, Rájec. Po kozený byl poji tìn k jeho
postavení byla mu pojistka plnì vyplacena prostøednictvím obèanské zálo ny v Pot tejnì, která pod svým dozorem chalupu mu postavila.
Hospodáøské stavení postavil Rychtaøík Fr. na èís. parc. 60 a obdr el è.p. 59. Svoji
chalupu è.p. 55 prodal Klobásovi J. (???) è.p. 50. Výmìnièní domek postavil Dostál Josef
è.p. 13, který má è.p. 60.
Dne 11.7. konáno v obci poplachové cvièení. Plemenný býk pro obec je umístìn u
Kaplana Fr. è.p. 28 za pau ál 1800 Kè roènì, který ji dr í po celý èas od býèího zákona
pro Závr a Homol u Müllera Závr .
Obec Borovnice s obcemi V. a M. Lhota jednala s po tovním øeditelstvím v Pardubicích
o zavedení telefonní linky do zmínìných obcí a sjednáno, e telefonní linka bude
zavedena za obnos 18000 Kè a zúèastnìné obce, e stejným dílem obnos ten zaplatí,
smlouva byla podepsána a pracováno na provedení.
Vy el zákon o újezdních kolách mì anských, který zpùsobil jenom trochu zlé krve,
který praví, e újezdní koly mì anské budou postaveny ve støediskách obcí a
zúèastnìné obce budou platiti jednu tøetinu, jednu tøetinu obec a jednu tøetinu stát. Na
ech stranách konány schùze a vìt ina obcí chtìla míti støedisko, podaly ádosti M.
Lhota, Horky Kostel., Chleny, Sudslav a kdy uva ovala Borovnice, podala také ádost o
postavení. Kde vlastnì støed je, co èasem se uklidnilo neb hlavní roli hrály peníze, které
nikde nejsou. Ustavena kola lidová ve Chlenech ku které pøipojena Borovnice tj. dìti
nav tìvují kolu tu po vyjítí koly tj. od 14-16 rokù vìku svého.
Obecní knihovna umístìna v obecní budovì, kde je obecní váha a zøízena nová skøíò,
v knihovnì je pøes 250 svazkù knih, které se dosti v zimì ètou. Sbor hasièský èítá 29
èlenù èinných a èlenové sboru nejsou ji dobrovolnými hasièi neb shùry se dávají
naøízení, které se musí bezpodmíneènì plniti. Èlenové jsou cvièeni k protiletecké
obranì C.P.O., co je v zájmu státu, naøízen od ústøedí nový stejnokroj, který ka dý sbor
musí mít od èervence 1937. Peníze na kroj kde vem. Nezamìstnanost dostoupila v roce
1936-7 vrcholu, kde v na í obci ádalo 24 osob státní pøídìl.
Ukonèeno 30.ii.1937
29.3.1949
Jos. Kaplan
podpis neèitelný
Pozn. autora výpisu:
Kronika t chto let pokra uje nesourodými zápisy let 1937 až 1954, z ásti jako kronika
ochotník , se kterou jste jako tená i Brodíku byli již seznámeni, a z ásti jako podchycení
kterých fakt týkajících se obce Borovnice. Ovšem i s t mito zápisy v p íštím vydání
Brodíku budete seznámeni.
Cht l bych se omluvit za n které nep esné citace z kroniky, ale zápis je v mnoha ástech
žko itelný, mnohdy až ne itelný, a rovn ž myšlenky kroniká e této kroniky mnohdy
kají ze situace na situaci a mnohdy je t žké najít jejich smysl.
JUDr. Karel Skalický, kroniká obce
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Srpen 2013 • Strana 9

Kultura a volný as
Spanilá jízda moped
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Program Kemp Country Vochtánka

Pozvánka na Horecký pohár 2013
Sbor dobrovolných hasi

Kostelecké Horky

si vás dovoluje pozvat na

XIII. ro ník sout že hasi ských družstev v klasickém požárním útoku

v sobotu 7. zá í 2013 od 11 hodin
v prostoru h išt v Kosteleckých Horkách
Bohaté ob erstvení:
to ené pivo a kofola, vep ové na rožni, plátky, langoše, grilované klobásy aj.

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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Festiválek „Na zahrad “ Rabštejna
S ohledem na etná p ání milovník
krásných lidových písní jsme se rozhodli v letošním roce založit novou
tradici. Co se bude dít? Po ínaje
tímto rokem se vždy jednoho p íjemného srpnového ned lního odpoledne rozezní tóny písní v samotném centru Kostelce nad Orlicí na
zahrad za Rabštejnem. Odtud nese
letní festiválek sv j název „Na zahrad “. Budeme zvát p edevším
nejr zn jší dechové hudby a skupiny hrající eské, moravské (a t eba i
slovenské) lidové písn .
Na prvním ro níku Festiválku Na zahrad vystoupí nekorunovaný král eské dechovky,
„hv zda z nejv tších“, a to lov k, který lidové písni v noval celý sv j život a srdce. Jist
jste pochopili, koho máme na mysli – samoz ejm Pepí ka Zímu. Možná n kdo z Vás ví,
že je jako autor podepsán pod eským textem písn Gina, že hrál v mnoha divadelních
hrách a nazpíval na desky více než 200 písní. Odpoledne jist zp íjemní i dechová hudba
Choce ka. Mluveným slovem bude provázet p. Ji í erný (známá tvá TV Šlágr).

První ro ník festiválku „Na zahrad “ se bude konat
v ned li 11. srpna 2013 od 14:00 hodin na zahrad za Rabštejnem.
V p ípad velké nep ízn po así se p esuneme dovnit do kulturního domu Rabštejn.
Ob erstvení bude zajišt no. Vstupné iní 120 K v p edprodeji a 140 K v den konání
akce.
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Od našich dopisovatel
Kdo to žije mezi námi?
Uvolila jsem se p ed n kolika m síci k úklidu na Obecním ú ad Borovnice, a to na úvazek
ti hodin týdn . Pravideln uklízím 2x týdn , a to v pond lí a ve st edu, kdy jsou na
obecním ú ad p ístupny všechny místnosti. To, co jsem však zažila v pond lí dne
15. ervence, to se hned tak nevidí.
Po p íchodu na obecní ú ad jsem zjistila, že místnost WC v 1. pat e budovy a p ilehlá
místnost (kde se myje nádobí!!!) jsou celé doslova "pomatlané" tuhými lidskými výkaly.
Jestliže jsem použila p edchozí výraz, musím zd raznit, že "zp sob provedení" tohoto
inu" pln nasv uje úmyslu. Výkaly byly pe liv papírem vt snány do spár
kachli kového obložení, kachlí ky jimi nat ené, podlaha rovn ž jimi "nat ená". No zkrátka
jenom odstran ní t chto následk innosti, nemohu jinak íci než un te, mi trvalo jeden a
l hodiny. Jist si dokážete p edstavit, že mi u toho nebylo zrovna volno.
Ke zmín nému „výtvarnému dílu“ neznámého un te došlo za použití netradi ní techniky z
pátku na sobotu p edchozího týdne, protože již v sobotu odpoledne se budovou obecního
adu linula nelibá v
použitého materiálu.
K napsání t chto ádk mne inspiroval m j názor, že mí spoluob ané by se m li dozv
t,
že mezi námi žijí i takoví lidoví "um lci", kte í si nejen neváží práce druhých, ale tímto
zp sobem i ukazují na své dobré nevychování. P ijm te m j lánek t eba i s úsm vem, ale
edevším se zamyšlením (hlavn ten, kterého se to týká!) sám nebo sama nad sebou.
Jaroslava Skalická

Spor s obcí
V lednu tohoto roku jsem poprvé napsal na obec Borovnici doporu ený dopis, ve kterém
jsem upozornil vedení obce v ele s paní starostkou So ou Rojkovou na jejich nezákonné
praktiky a ned stojné chování. Iniciací tohoto kroku byla isti ka odpadních vod v P estavlkách a nátlak obce na to, že nám bude zpoplatn na. N kolik let jsem se snažil mít sv j
septik, cht l jsem se zbavit té hr zy jménem „nefunk ní isti ka“ v P estavlkách, avšak
zákon o likvidaci odpadních vod mi to neumožnil! Napsal jsem paní starostce a zastupitel m, že pokud cht jí uplat ovat zákony a vyhlášky na lidech, mají za ít u sebe! Chápu
negativní názor pro obec Borovnice a nezú astn ni ob ané doplácí na finan ní zatížení
tohoto provozu. Cht l jsem se osamostatnit, nešlo to! Kolik set tisíc nebo milion obec
Borovnice investovala do plynu pro ur itou skupinu lidí, já ho též nemám a nemusí se mi to
líbit, a p esto jsem si nikdy nest žoval! To jen pro objektivitu tohoto sporu.
Nevedu osobní spor, vedu spor s vedením této obce a celkov s tímto systémem. Nelíbí se
mi situace v tomto stát , kde chování lidí, kte í rozhodují a na izují, opomíjí sebe sama! Na
mé upozorn ní, že zvažuji stížnost u kompetentních orgán a též zvažuji podání trestního
BRODÍK • M sí ník obce Borovnice
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oznámení z d vodu porušení povinností vyplývajících z jejich funkce i trestního oznámení
z d vodu porušení zákona, nebrala paní starostka na z etel! Po oslovení statutárních
orgán - Okresního státního zastupitelství, stavebního ú adu, státního ú adu inspekce
práce, odboru dozoru a kontroly ve ejné správy a dalších - jsou p estupky i nedostatky
v šet ení nebo jsou již odstran ny. V p ípad pot eby vybrat poplatek za svoz odpadu
použijí zákon, když je as výplaty a její výše je stanovená ze zákona, zase se opírají o zákon a
mohu pokra ovat. P i situacích, kdy se jim zákon nehodí, prost ho porušují! Takto se
komunální politika ned lá! Postupn budu informovat o výsledcích t chto skutk , jak se
MOCNÝM nelíbí kritika od nás oby ejných ob an ! O tom jak se n které v ci tutlají nebo
nestandardn oznamují. Je na ase, aby se lidé ozvali, je pot eba, aby MOCNÍ nesli
zodpov dnost za své chyby! Amnestie pana Klause byla poslední kapkou mé nevole k tomu,
co se d je v našem stát , v naší obci a byla prvním krokem toho, že budu bojovat.
Doporu il bych zastupitel m a hlavn paní starostce, aby si p etli sv j volební program.
Nic takového, že se budou chovat nezákonn , jsem tam ne etl! Když budu muset, dotáhnu
to až k soudu, v závažných p ípadech, ve kterých naší obec ohrožují na majetkových i finan ních prost edcích, požádám soud o p edb žné opat ení, o zákaz rozhodování paní starostky, a budu se snažit k vytvo ení zákazu, kde nebude moci vykonávat tuto pracovní
innost! Nikdo se ke mn v tomto stát nebude chovat zp sobem, že na m bude aplikovat
zákony a vyhlášky a sám je bude porušovat! Doba kdy si starostové d lali, co cht jí, skon ila!
Tomáš Koleš

li jste, že ...
síc srpen
... je osmým m sícem roku gregoriánského kalendá e. eské jméno pochází pravd podobn od
slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný v raném zem lství p i sklizni obilí (tedy p i žních), žn
pak obvykle kon ily práv v osmém m síci kalendá ního roku. V p vodním ímském kalendá i
(republikánském) byl název tohoto m síce sextilis („šestý“) a m l celkem 29 dní. P i reform kalendá e Gaiem Iuliem Caesarem roku 46 p . n. l. získal m síc sextilis navíc jeden den, takže ítal dohromady t icet dn . P i Augustov oprav tohoto kalendá e roku 8 p . n. l., kdy byla upravena ur itá
nep esnost v po ítání juliánského kalendá e ímskými pontifiky, navrhl Senát, aby byl m síc sextilis
ejmenován na augustus na po est reformátora kalendá e. Rozší ený názor íká, že z d vodu, že se
nepovažovalo za dostate
uctivé, aby m síc pojmenovaný po sou asném císa i m l mén dní než
síc pojmenovaný po Iuliu Caesarovi, dostal i m síc augustus navíc jeden den, který byl následn
ubrán z m síce února, který od té doby má jen 28 (nebo v p estupném roce 29) dn . Ale jsou
které indicie napovídající, že srpen m l 31 dní už po juliánské reform . Aby nem ly t i m síce za
sebou po 31 dnech, byl zárove p eveden jeden den ze zá í do íjna a jeden den z listopadu
do prosince, a tak bylo rozrušeno Sósigenovo pravidelné st ídání dlouhých a krátkých m síc .
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Staro eský kalendá na rok 2013

BRODÍK • M sí ník obce Borovnice

Srpen 2013 • Strana 15

Zadní strana obálky
Pozvánka na Chlenfest 2013

Program Letní parket Výrava

