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Zprávy Obce Borovnice 

Záznam z veřejného zasedání 
Dne 3. listopadu se v Přestavlkách konalo 5. veřejné zasedání zastupitelstva, které bylo 
svoláno v mimořádném termínu kvůli nutnosti neprodleného přijetí některých důležitých 
bodů, týkajících se dokončení stavební zóny v Rájci. Zasedání se zúčastnilo 7 zastupitelů, 
2 občané a 1 host - Ing. Netík.  
V úvodu jednání starostka obce jako obvykle všem přítomným přednesla souhrn 
usnesení z minulého veřejného zasedání a zastupitelé byli vyzváni k podání případných 
námitek proti zápisu z minulého zasedání, čehož žádný ze zastupitelů nevyužil. Poté byl 
přednesen program jednání, který byl spolu s pozvánkou zveřejněn na úředních deskách 
obce ode dne 26.10.2011. Všichni přítomní s programem jednání souhlasili a nikdo 
nepožadoval doplnění programu.  
V prvním bodě zastupitelé na základě již schválených smluv pro dokončení stavební zóny 
v Rájci na tomto mimořádně svolaném zasedání neprodleně přistoupili ke schválení 
upraveného rozpočtu na rok 2011, k čemuž vyzval místostarosta Petr Kotera. Starostka 
obce p. Rojková přednesla změny rozpočtu, které bylo nutné předložit ohledně 
financování stavební zóny v Rájci tak, aby v něm byly vyčleněny finance potřebné pro 
tuto stavbu. Zastupitelé upravený rozpočet schválili. 
Jak již bylo mnohokrát řečeno i napsáno, obec nemá dostatek financí na dokončení 
stavební zóny Rájec, ale dokončení této stavby je nutné. Proto v druhém bodě starostka 
obce informovala zastupitele o jednáních se 4 bankovními ústavy o dalším úvěru, který 
by měl pokrýt náklady na dokončení této stavby. Z dosud podaných nabídek byly 2 již 
vyřazeny a stále se jedná se 2 bankami. Starostka obce předložila návrh výše úvěru 
v částce 2 mil. Kč na 10 let. Místostarosta Petr Kotera poukázal na předchozí úvěr ve výši 
2 mil. Kč také na 10 let a navrhl jeho přeúvěrování tak, že by se uzavřela smlouva o úvěru 
ve výši 4 mil. Kč s tím, že z něho by byl splacen původní úvěr ve výši 2 mil. Kč, který nebyl 
odsouhlasen zastupitelstvem, čímž by byl zlegalizován. Šlo by tedy de facto pouze o 
sloučení těchto dvou úvěrů do jednoho a dluh obce by nebyl nijak zvýšen oproti 
současnému záměru. Zastupitelé schválili přípravu smlouvy o úvěru až do výše 4 mil. Kč 
v případě přeúvěrování původního úvěru 2 mil. Kč. 
Vzhledem ke stále probíhajícím pracím na stavební zóně v Rájci a potřebě tyto práce 
kontrolovat a zajistit jejich řádné dokončení a předání navrhla starostka obce v dalším 
bodě jednání prodloužení smlouvy s Ing. Netíkem jako technickým dozorem investora na 
této stavbě, a to do konce roku 2011. Zastupitelé s prodloužením smlouvy souhlasí. 
Dále byly odsouhlaseny výdaje na proplacení faktur za dešťovou kanalizaci a veřejné 
osvětlení p. Zářeckému, protokol o stanovení radonového indexu ve stavební zóně Rájec, 
který vypracoval Ing. Jan Vávra a výdaj za geodetické práce Ing. Jiřímu Němcovi, který 
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provedl zaměření obecní komunikace v Přestavlkách od zastávky směrem k Junkovým. 
Schválena byla také smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene ohledně 
přivedení přípojky elektřiny přes obecní komunikaci k domu p. Buriána v Rájci. Schválit 
bylo nutné i odnětí zemědělské půdy ze Zemědělského půdního fondu pro příjezdovou 
komunikaci k budoucí čističce v Rájci. Zastupitelé dále souhlasili s prodloužením smlouvy 
se zaměstnancem z Úřadu práce p. Vytlačilovou, která tak bude na náklady EU pracovat 
pro obec až do února 2012. Pan Müller ze Závrší požádal zastupitelstvo o dodatečné 
povolení stavby oplocení sadu slivoní. Toto oplocení je zde již dlouho a obec nemá proti 
němu žádných námitek, proto byl dán souhlas. 
V dalších bodech zastupitelé schvalovali novou podobu obecně závazných vyhlášek. První 
z nich je vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za provoz, shromažďování, sběr, 
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s jejímž zněním byli 
zastupitelé seznámeni přečtením a po diskusi a úpravě (resp. zrušení jednoho nově 
přidávaného odstavce) ji odsouhlasili. Vyhláška o poplatku za odpady tedy zůstala de 
facto nezměněna, pouze vzhledem ke zvyšujícím se nákladům dochází od nového roku 
k navýšení poplatku ze 450,- Kč na 500,- Kč za osobu a rok (resp. chalupu a rok). Druhou 
vyhláškou je OZV č.2/2011 o místním poplatku ze psů. Nové vyhlášky na žádost starostky 
obce připravil p. Skalický. Vyhlášky byly vytvořeny vyjmutím z původní vyhlášky, která 
zahrnovala všechny druhy poplatků v jedné vyhlášce, a vložením do nových, které řeší 
každý poplatek samostatně. Výše poplatku ze psů zůstala nezměněna. 
Poslední dva body jednání se týkaly DSO Brodec, v jednom zastupitelstvo odsouhlasilo 
záměr DSO Brodec zpracovat projekt na modernizaci celé sítě veřejného rozhlasu, která 
je nevyhovující a měla by být ještě rozšířena o nové lokality, a v posledním bodě 
zastupitelé odsouhlasili přidělení dosud nevyčerpané dotace DSO Brodec, určené na 
úpravu veřejných prostranství a ploch, kterou je třeba umístit do konce měsíce listopadu. 
Zastupitelé se dohodli umístit tuto dotaci na vytvoření důstojného prostředí pro možnost 
společenského posezení občanů u budovy čp.3, která je v majetku obce a je v ní nyní 
umístěna společenská klubovna SDH. 
Závěr patřil jako vždy diskusi, při níž zastupitelka p. Witczaková upozornila na nekvalitní 
provádění úklidu v tělocvičně na zámečku v Přestavlkách. Pan Skalický poté seznámil 
zastupitele s možností přípravy dalších vyhlášek obce. Pan Koutný poukázal na stav jejich 
parcely na stavební zóně v Rájci, kde jsou vyježděny hluboké koleje od těžké techniky, a 
požádal o uvedení do normálního stavu po dokončení stavby, což mu bylo přislíbeno.  
Na úplném konci jednání starostka obce p. Rojková ještě seznámila zastupitele 
s možnostmi dotací, o které bude v nejbližší době možné žádat, dále s nabízenými 
variantami čističky pro kanalizaci v Rájci a s problémy okolo získání souhlasu některých 
občanů Rájce s vedením kanalizace přes nebo podél jejich pozemku. 
Příští veřejné zasedání by se mělo konat v měsíci prosinci v místní části Borovnice, 
v případě potřeby ovšem může být svoláno opět dříve. Pozvánka bude v každém případě 
včas vyvěšena na všech úředních deskách obce. 

Petr Kotera 
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CzechPOINT opět zprovozněn 
Sdělujeme všem občanům, že v kanceláři Obecního úřadu Borovnice lze v době úředních 
hodin opět využívat služby CzechPOINTu, a to v následujícím rozsahu a cenách: 
- výpis z Obchodního rejstříku (OR) ……………………………………………..  1. stránka 100,-- Kč 
 další stránky 50,-- Kč 
- výpis z Živnostenského rejstříku (ŽR) ……………………….………………..  1. stránka 100,-- Kč     
 další stránky 50,-- Kč 
- výpis z Rejstříku trestů (RT) …………………………………….…………………  1. stránka 50,-- Kč  
 další stránky 50,-- Kč 
- výpis z bodového hodnocení řidiče (CRR) ………………….………………  1. stránka 100,-- Kč 
 další stránky 50,-- Kč 
Upozorňujeme, že ceny poskytovaných služeb jsou orientační a generuje je přímo systém 
CzechPOINT při realizaci každého jednotlivého požadavku klienta. 

Kronika obce 
Chtěl bych touto cestou požádat občany naší obce i další přispěvatele, aby k doplnění 
kroniky obce věnovali materiály (písemné, fotografie, oznámení, letáčky ke kulturním a 
sportovním akcím, vstupenky, programy, brožurky k výročím apod.), které by mohly být 
připojeny k psané obecní kronice jako její zvláštní samostatná příloha. Pokud oželíte 
originály takovýchto dobových dokumentů, bude jen dobře pro příští generace. Pokud si 
chcete originály uchovat, budou vyhotoveny kopie a originály vám budou vráceny. Dosud 
jsem získal dost materiálů z Borovnice od paní Prudičové a budu jen rád, když se mi 
ozvou přispěvatelé i z dalších našich místních částí. Jde zejména o materiály z let 2005 až 
2011, popřípadě starší materiály, např. z roku 1977 a starších.  
K uvedenému bych chtěl již jenom dodat, že takovéto materiály nemohou být do kroniky 
vkládány nebo vlepovány přímo, ale mohou být ke každému kalendářnímu roku 
přikládány ve zvláštní chronologicky a pod seznamem uspořádané samostatné složce.  
Pokud se rozhodnete výše uvedený materiál poskytnout, předejte ho prosím na obecní 
úřad nebo se spojte přímo se mnou na tel. číslo 776894999 a jistě se domluvíme. 

JUDr. Karel Skalický, kronikář obce 

Změna územního plánu 
Stále upozorňujeme občany, že v příštím roce bude schvalován nový územní plán pro 
naši obec. Máte-li někdo nějaký požadavek na změnu způsobu užívání svého pozemku 
(převod ze zahrady na stavební parcelu či naopak apod.), a to nyní nebo i na základě 
vašich plánů do budoucna, obraťte se na obec se svým požadavkem včas. Po schválení 
nového územního plánu již nebude možné jej v blízké době opět měnit. 
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Ztracený či odložený pes - chcete mě? 
Upozorňujeme čtenáře na ztracenou fenku, která 
se objevila v Přestavlkách. Protože se neustále 
pohybovala okolo hasičské zbrojnice, začali se o 
ni někteří v rámci možností starat a v současné 
době dočasně pobývá u Bečičků naproti hasičské 
klubovně, kde ovšem nemůže již déle zůstat.  
Byla očkována a prohlédnuta veterinářem, podle 
něhož by měla být cca 3 roky stará, je naprosto 
zdravá, hodná a přítulná.  

Pokud by někdo z vás věděl, že někomu patří, 
dejte prosím informace starostce obce. Vypadá 
to ale bohužel spíše tak, že ji zde kdosi odložil a 
odjel.  Jestli  tedy  někdo  víte  o  někom,  kdo  by  si  
takovou fenku rád ponechal nebo byste jí vy sami 
byli schopni vytvořit nový domov, dejte prosím 
také vědět starostce obce. 
 

 
 

Další informace 

Stomatologická lékařská pohotovost 
Stomatologická lékařská služba první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou má ordinační 
hodiny v sobotu, neděli a o svátcích od 8 do 12 hodin. 
 

12. 11. MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695 
13. 11. MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek 494 381 263 
17. 11. MUDr. Sudová Simona Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 031 
19. 11. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno 494 667 553 
20. 11. MUDr. Šmídová Alena Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550 
26. 11. MUDr. Štulík Richard Poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693 
27. 11. MUDr. Šťastná Ludislava ZS Rokytnice v Orlických horách 494 595 292 
03. 12. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151 
04. 12. MUDr. Tomanová Libuše Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 542 102 
 

 

Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke změnám (výměnám služeb), je vhodné před návštěvou stomato- 
logické pohotovosti raději zkontrolovat platnost služby na daný den, což lze učinit pomocí internetových 
stránek  www.kr-kralovehradecky.cz,  sekce  Krajský  úřad  -  Zdravotnictví,  poté  v  levém  sloupci  zvolit  Lékařská  
pohotovost - Stomatologická lékařská pohotovost a nakonec v hlavním okně vybrat okres Rychnov nad Kněžnou 
(v elektronické verzi Brodíku na webu stačí kliknout na odkaz). 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-rychnov-nad-kneznou-32255/
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Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů 
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Některé změny na úseku občanských průkazů 
Dle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dochází od 1.1.2012 k těmto 
některým změnám na úseku občanských průkazů: 
 
- pokud nedojde ke změně údajů uvedených ve stávajícím OP, např. změna trvalého 

pobytu, osobního stavu, dosavadní OP zůstávají platné po dobu v nich uvedenou a 
občané narození před 1.1.1936 nadále měnit OP nemusí, pokud mají uvedenou 
neomezenou platnost OP; 

- nebude se dokládat osvědčení o státním občanství ČR ani u první žádosti o OP či pas; 
- o OP se může žádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, matriční úřady 

již nebudou moci žádosti o OP přijímat (§4); 
- matriční úřad může zadržet neplatný OP, přijmout hlášení o ztrátě, odcizení, poškození 

nebo zničení OP (§16); 
- bude možno vydávat OP osobám mladším 15 let, v tomto případě bude za ně žádat 

zákonný zástupce dítěte, který také tento OP vyzvedne, platnost tohoto OP je na 5 let 
(§4 a §10); 

- k  žádosti  o  OP  se  bude  pořizovat  digitální  fotografie  občana  přímo  v  kanceláři  MěÚ  
Kostelec nad Orlicí při jejím podání (§4); 

- v rámci zemí Evropské unie bude občanský průkaz nadále využíván jako cestovní 
doklad. 

 
S případnými dotazy ve věcech občanských průkazů se obracejte na Městský úřad 
Kostelec nad Orlicí, Čermáková Petra, tel. 494 337 280, e-mail: pcermakova@muko.cz 
Pracovní doba: pondělí a středa  8:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-15:00, pátek 8:00-13:00 
 

Změny na úseku cestovních dokladů 
Dle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dochází od 1.1.2012 k těmto 
změnám na úseku cestovních dokladů: 
 
- nelze pořídit zápis titulu nebo vědecké hodnosti; 
- zápis dítěte v cestovním dokladu (pasu) jeho rodiče pozbývá platnosti dnem 26. června 

2012. Zápis dítěte v občanském průkazu rodiče v žádném případě neslouží jako doklad 
k vycestování dítěte po Evropské unii – každé cestující dítě musí mít svůj cestovní 
doklad. Občanský průkaz je cestovním dokladem po EU pouze pro jeho držitele. 

 
S případnými dotazy ve věcech cestovních dokladů se obracejte na Městský úřad 
Kostelec nad Orlicí, Slezáková Helena, tel. 494 337 258, e-mail: hslezakova@muko.cz. 
Pracovní doba: pondělí a středa  8:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-15:00, pátek 8:00-13:00 
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Společenská kronika 

Životní jubilea 
  

V tomto měsíci oslaví své významné životní jubileum  
 

96 let   paní ALBÍNA HÁJKOVÁ  z Borovnice čp. 24 
89 let   pan JOSEF VÁVRA  z Borovnice čp. 13 
83 let   paní EMÍLIE MIŠÁKOVÁ  z Borovnice čp. 61 
 

Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti 
do dalších let  

sociální komise 
 
 
 

Poutní místo Homol 

Mše na Homoli 
Mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli  se konají  každou 2. a 4.  neděli  v měsíci.  
Tento měsíc se tedy konají ve dnech 13. a 27. listopadu, vždy od 14:30 hod. 
 

Upozorňujeme návštěvníky, že brány hřbitova jsou v zimním období otevřeny od 7 do 16 
hodin a že je zakázáno s sebou na hřbitov vodit psy. Děkujeme. 
 
 
 

Kultura a volný čas 

Rozsvícení vánočních stromů 
Jak již je to v posledních letech koncem listopadu zvykem, i letos bude ve všech obecních 
částech při příležitosti počátku adventu slavnostně rozsvícen vánoční strom. Datum první 
adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá 
vždy na neděli před 25. prosincem (hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je 
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každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent 
vždy trvá do půlnoci dne 24. prosince ("štědrý večer" je vigilie - předvečer hlavního 
vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i 
na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní 
neděle. V  roce 2011 připadla první adventní neděle na 27. listopadu. 
 

Vánoční strom se nejprve rozsvítí v sobotu před první adventní nedělí, tedy 26. listopadu 
od 18 hodin v Rájci. V dalších částech obce pak bude vánoční strom rozsvícen na  
první adventní neděli 27. listopadu,  a  to  v Borovnici od 16 hodin a v Přestavlkách  
od 17 hodin. V každé obecní části bude připraveno malé občerstvení a krátký program. 
Přijďte tedy všichni společně zahájit advent. 
 

 

"Adventus" 
Advent pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod, a je dobou příprav 
na Vánoce. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 
4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který 
do té doby začínal Vánocemi.  
Kořeny nám známých křesťanských adventních tradic však sahají daleko hlouběji než na 
přelom letopočtu. V dobách předkřesťanských byly pro pohany na severní polokouli 
nekonečné noci a krátké studené dny ve znamení čekání na slunovrat, kdy se bude světlo 
zase prodlužovat a nabírat na síle. 
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Adventní zájezd do Drážďan 
Drážďany jsou nádherným historickým 
městem v Sasku. Mohou se pochlubit 
nesčetným počtem krásných historických 
památek. Díky tomu jsou i vánoční trhy v 
tomto městě nezapomenutelné. Typické 
pro trhy je čtrnáctimetrová vánoční 
pyramida a bohatě zdobená vánoční 
jedle. 
 

KDY? v sobotu 3. 12. 2011 
ODJEZD? 4:30 h. – Choceň - náměstí 
CENA? 530 Kč 
PROGRAM? prohlídka historické části s průvodcem, návštěva adventních trhů, osobní 

volno – návštěva galerií, muzeí, nákupy… 
V ceně: doprava busem (možnost teplých a studených nápojů), průvodce 
Kontakt: JV Transit s. r. o., Jaromír Voříšek – 603 832 186 
 

Adventní zájezd do Vídně 
Vánoční trhy probíhají na hlavním ná- 
městí před krásnou vídeňskou radnicí, 
ale i před zámkem Schönbrunn nebo na 
Freyungu  či  Am  Hof  (ve  Vídni  je  trhů 
hodně, najdete je na každém náměs- 
tíčku, parku či před kostely). Každý z trhů 
má své specifické zaměření (starovídeň- 
ský, umělecký). V ulicích se line vůně 
z kandovaného ovoce, perníčků, vánoč- 
ního punče nebo pečených kaštanů. Trhy 
ve Vídni určitě stojí za návštěvu. 
 

KDY? v sobotu 9. 12. 2011 
ODJEZD? 5:00 h. – Choceň - náměstí 
CENA? 490 Kč 
PROGRAM? prohlídka zámku Schönbrunn a historické části s průvodcem, návštěva 

adventních trhů, osobní volno – návštěva galerií, muzeí, nákupy… 
V ceně: doprava busem (možnost teplých a studených nápojů), průvodce 
Kontakt: JV Transit s. r. o., Jaromír Voříšek – 603 832 186 
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Vepřové hody v Borovnici 
 

  

dne 19. listopadu 2011 od 10:00 h. 
u KLUBU HASIČŮ v Borovnici 
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Z dění v obci a okolí 

Zájezd do divadla 
Obecní úřad ve spolupráci se sociální komisí 
zorganizoval v říjnu zájezd na divadelní před- 
stavení do Pardubic – muzikál My Fair Lady. 
Protože byl určen především pro seniory, 
měli jsme velkou radost, že se jich zúčastnila 
naprostá většina.  
Po představení jsme zajistili rezervaci v res- 
tauraci v Holicích a po předchozí domluvě i 
možnost  povečeřet,  což  jsme  téměř všichni  
využili. Jsme rádi, že se zájezd vydařil, před- 
stavení se líbilo, i s posezením v restauraci 
byli všichni spokojeni. 

V příštím roce plánujeme 2x návštěvu divadla. Věříme, že se nám podaří zajistit zajímavé 
představení, o které bude opět velký zájem, jako byl nyní. sociální komise 



Strana 14 • Listopad 2011 BRODÍK • Měsíčník obce Borovnice 

Uzavírání cyklotrasy Okruhu Brodec 
Každoroční uzavírání cyklistické sezóny 
na Okruhu Brodec se konalo v sobotu  
8. října 2011. Uzavírání cyklotrasy zahájil 
ve 13:00 hodin v Brumbárově předseda 
DSO  Mikroregionu  Brodec  Jan  Havel  ze  
Lhot u Potštejna.  

Jako vždy bylo možné odstartovat z ja- 
kéhokoli místa na cyklotrase a v jakém- 
koli směru hvězdicovou jízdou sbírat 
razítka na obvyklých stanovištích v jed- 
notlivých obcích mikroregionu. Za mi- 

nimální počet sedmi razítek z deseti 
účastníci v cíli obdrželi slevu na občer- 
stvení v hodnotě 30,- Kč. Letošní počasí 
cyklistům nepřálo, zahájení sice probě- 
hlo bez deště, ale před půl druhou za- 
čalo pršet a dešťové přeháňky provázely 
účastníky až do večera. I přes nepřízeň 
počasí se cyklistů sešlo celkem dost. 
Zakončení akce proběhlo ve lhotecké 
hospodě, kde na cyklisty čekal guláš a 
jiné dobroty.                       Ivana Palánová 
 
 

Letošní zavírání cyklotrasy okruhu Brodec se uskutečnilo v sobotu 8. října. Slavnostní 
zahájení bylo ve 13:00 hodin v Brumbárově. Na startu se objevilo přibližně 35 účastníků. 
Ostatní využili možnosti startovat z jiného stanoviště. Počasí nám letos moc nepřálo.  
I přes nepříznivé podmínky do cíle dojelo více jak 40 účastníků se 7 a více razítky, což je 
chvályhodné! Celkový počet byl asi 60 účastníků. Závěrem bych všem rád poděkoval za 
účast a všem starostům za pomoc při organizaci. 

Jan Havel, předseda DSO Brodec 
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Z činnosti SDH 

100 let SDH Rájec 
Tento  rok  slaví  SDH  v  Rájci  100  let  od  založení  sboru.  K  tomuto  výročí  jsme  uspořádali  
okrskové cvičení a v uplynulém měsíci říjnu slavnostní schůzi. Konala se v nedalekých 
Skořenicích v krásném prostředí místního sálu obecni hospody. Schůze se zúčastnili nejen 
místní občané, ale i námi pozvaní hosté. Mezi hosty nechyběla paní Rojková, starostka 
obce Borovnice, dále bratr Starý, člen okresního sdružení hasičů v Rychnově a také 
starosta a velitel okrsku č. 18 bratr Břečťan a bratr Sejkora. Schůzi zahájil starosta SDH 
bratr Matějka, přivítal všechny přítomné a obzvlášť hosty. Následovala minuta ticha, na 
památku zesnulých členů sboru. Přečetl, jak se sbor vyvíjel až do současnosti, dále byla 
výstižná zpráva pokladníka, potom na řadu přišli hosté se svými příspěvky. Předali jsme 
ocenění zasloužilým hasičům a všichni členové sboru dostali na památku pamětní list 
k 100 výročí SDH. Za okresní sdružení hasičů v Rychnově nám bratr Starý předal čestné 
uznání a medaili. Medaili obdržel i starosta místních hasičů. Poté následovala večeře.  
Od 20 hodin hrála kapela se zajímavým jménem „Živá hudba“.  Tančilo, skákalo a řádilo 
se až do ranních hodin. 
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