Opravy v knize „ Pěčín“ po vydání
str. 33 – Sokol Pěčín u první fotky opravit poslední jméno na Josef Píč ne Josef Rykr
str. 54 - Lom Pěčín - druhý sloupek poslední věta - doplnit odstavec V roce 1974 byly oba lomy propojeny a
tím zjednodušena doprava kamene na drtič. Také se přešlo od komorových odstřelů na
clonové. V lomu pracovalo v době výstavby 23 zaměstnanců, později jen 17. Výroba se
lišila podle druhu materiálu. V některých místech byla skála dosti zvětralá. Roční těžba
navezená na drtič se pohybovala mezi 120 až 150 tisíci tunami. Z toho přibližně třetina
skrývky (odpadu).
Drtě a štěrky byly přepravovány vagony převážně na obalovnu a cementárnu do
Jaroměře, auty pak přímo na stavby.
str. 131 – č.p. 17 - změnit jméno Kupková na Koukolovou
str. 136 - č.p. 22 - druhá fotografie nepatří k č. 22
str. 158 – č.p. 44 - po babičce Anně Urbanové zdědil usedlost č. 44 její vnuk Zdeněk Rykr z Rychnova n.Kn
str. 184 - č.p. 72 - Oldřich Kopecký zemřel dne 10.3.1982
a dále poslední věta patří k č. 73 na str. 185
str. 193 – č.p. 81 - změnit jméno - Josefu Píčovi z Červené Vody ne Antonínu
str. 209 - č.p. 97 – Šprinc má být s měkkým i
str. 211 – č.p. 99 – změnit jméno… manželka Františka Dolečka Božena rozená Bémová,
František Doleček dne 2.dubna 1979 prodává chalupu dceři Boženě Hanzlové s manželem
Josefem a dceři Věře Všetičkové s manželem Miroslavem každým jednou polovinou
str. 225 - č.p. 116 – změnit 14. dubna 1968 na 14.dubna 1986.
str. 244 - č.p. 138 – měli 5 dětí - Josef, Marie, Božena, Zdena a Jaroslav (dvojčata)
str. 273 - č.p. 169 - opravit druhý sloupek …… svým synům Milanu a Jaroslavě Janovcovým
z Rychnova nad Kněžnou a Ing. Josefu a Haně Janovcovým z Rychnova nad Kněžnou
str. 277 – č.p. 175 - opravit datum 1886 na 1986
str . 305 - doplnit č. p. 209
str. 327 - č.p. 257 – opravit jméno na - rozená Jaschková
str. 332 - č.p. 269 – opravit – zemřela 24. února 2016
str. 336 - č.p. 282 – chybně uvedené foto

V příloze : č. ev. 1 původní č. p. 205
č. ev. 2
č. ev. 3 původní č. p . 194
č. ev. 4
č. p. 209

