Zasedání obecního zastupitelstva
č. 20
24. 8. 2016
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr prodeje movitého obecního majetku – požárního
žebříku.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

2.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí nabídku p. Luboše Cimra dle zveřejněného
záměru na pronájem části pozemku parcelní č. 1639 a budovy parcelní č. st. 162 v katastrálním území
Kameničná.

3.
3/1
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o odkup obecní komunikace parc. č. 1793 v
k. ú. Kameničná o výměře 372 m2, zapsané na listu vlastnictví 10001, Ing. Marty Blažkové,
Zastupitelstvo obce Kameničná neschvaluje prodej uvedené komunikace.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0.

3/2
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci
z Programu obnovy venkova na rok 2017 na akci ,,Rekonstrukce polní cesty - C25 v k. ú. Kameničná“.
Jedná se o část obecní komunikace parcelní číslo 1954 v k. ú. Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0

3/3
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Rekonstrukce polní cesty – C25 v k. ú. Kameničná“. Jedná se o část obecní komunikace
parcelní číslo 1395 v k. ú. Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0

3/4
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo dodatek č. 4 ke smlouvě o vývozu kontejnerů
a odběru separovaných surovin mezi firmou Jaromír Plundra – Suroviny a Obcí Kameničná,
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje tento dodatek a pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře
podpisem dodatku č. 4.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0

3/5
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí požadavek Sdružení obcí Orlicko o Prohlášení
obce k využívání služeb Centra společných služeb a pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře získáním
bližších informací k uvedenému.

Výměna střešní krytiny na bývalé škole i obecním úřadě
Výměna střešní krytiny na budovách bývalé školy i obecního úřadu v Kameničné byla
úspěšně a v termínu dokončena. Finanční prostředky se podařilo získat i díky dotaci
z Programu obnovy venkova z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
Obecní sál
V současné době také probíhají nejnutnější opravy na sále, kdy se již podařilo opravit místa,
kudy do sálu zatékalo, nyní probíhají revize omítek a další drobné opravy v těch
nejnutnějších místech, kde delší dobu vlhlo zdivo.

Upozorňujeme občany, že od 6. 10. bude svoz komunálního odpadu
probíhat každý čtvrtek.

Aktuálně z MAS ORLICKO, z.s.
MAS ORLICKO pomáhá MŠ a ZŠ
MAS ORLICKO nabízí BEZPLATNOU pomoc (školení, individuální konzultace,..) při získávání finanční
podpory na personální činnosti či další vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ v její územní působnosti.
První informace o těchto možnostech školy získaly již během série seminářů pro školy v dubnu 2016,
následně MAS ORLICKO připravilo 3 semináře (1 v červenci, 2 v září). V první části semináře byly
účastníkům představeny jednotlivé možnosti podpory a následně systém na PC, do kterého se žádost
vyplňuje.
V současné době školám nabízíme individuální konzultace, na kterou se mohou přihlásit na emailu
brozkova@mas.orlicko.cz nebo na telefonním čísle 734 318 889.
Operační program zaměstnanost podpoří družiny ve školách i vybrané sociální služby.
Již před koncem roku plánujeme vyhlášení prvních výzev na podporu chodu školních družin ve
školách, které nemohou v rámci svých zařízení nabídnout dostatečnou kapacitu a realizaci
příměstských táborů.
Další výzvy budou zaměřeny na podpory organizací z území MAS ORLICKO, které realizují v rámci své
činnosti široké spektrum sociálních, prorodinných i dalších služeb určených místním občanům.
První výzvy pro zemědělské podnikatele přijdou na přelomu roku.
Již na přelomu roku navážou první výzvy pro zemědělské podnikatele, zaměřené na modernizaci a
vybavení zemědělských i potravinářských podniků. Podpora ve výši až 1 000 000 Kč bude primárně
určena žadatelům, kteří se zaváží vytvořit v rámci realizace projektu pracovní místa.
Aktuální výzvy, semináře pro potenciální žadatele, kontaktní informace na jednotlivé pracovníky a
další informace sledujte na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz).
Odborné konzultace a poradenství při zpracování žádosti je BEZPLATNÉ.

První výzvy do IROPu už letos
MAS ORLICKO vyhlásí první výzvy k příjmu projektů do operačního programu IROP ještě v letošním
roce.
Obce budou moci žádat na zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména pěší a cyklistické), cyklodopravu a
přestupní místa na veřejnou dopravu. Finanční částka na tuto podporu v první výzvě je 8 mil. Kč.
Neziskové organizace, církve, církevní organizace a další organizace (obecní, krajské) působící na poli
sociálních služeb budou moci žádat na rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.
Mezi projekty bude rozdělena finanční částka ve výši 4,2 mil. Kč.
Pro obě výzvy uspořádáme i semináře pro žadatele. V případě zájmu nás kontaktujte už nyní a
můžeme začít na zpracování Vašeho projektového záměru.

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva
Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31. 12. 2016 a to u všech kotlů
na tuhá paliva.

• Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel
spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až
300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu
technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15
musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016
•

Musím protokol o provedené kontrole předložit do
konce roku 2016 na obecní úřad?
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole
budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností.
Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

•
Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně, jste povinen do 31. 12.
2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.
•
Kdo provede kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k
instalaci, provozu a údržbě.
•
Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na
kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle
zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.
•
Co bude kontrolováno?
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

•
Kdy může být kontrola provedena nejdříve?
První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při servisní
činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.
•

Kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce , vztahuje se na něj záruční lhůta? Musím
i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v
letošním roce 2016.

O ZN Á M E N Í
VIKA Kameničná a.s. vydává ze svého skladu v Helvíkovicích na Popluží
( tel: 731449737–p. Jirouch)
obilí na nájemné a naturálie za rok 2016
v termínu od 11. 10. 2016 do 27. 10. 2016
vždy v úterý
od 13.00 do 17.00 hod
a ve čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod
Pytle na obilí si vezměte s sebou! Případně je možno je zakoupit za 15,-Kč/kus na místě.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu a listopadu oslaví
významné životní jubileum.

DANA PRECLÍKOVÁ

60 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

MŠ Kameničná – Zprávičky ze školky
Po prázdninách přišly děti do mateřské školky a přivítala je vesele vymalovaná šatna s
jídelnou. Také nového koberce v ložnici se nemohly zprvu nabažit, nyní si na něm rády hrají
a cvičí. Školní rok jsme zahájili v počtu 24 dětí, z toho 4 kamarády máme nové. Všichni se
těšíme na nadcházející podzimní období, které nám přináší mnoho krásných námětů pro
tvoření, prožitkové učení a hru, nejen v prostorách naší školky, ale také v přírodě.
za kolektiv MŠ, Iveta Dostálková

Co nás čeká

11. 11. 2016

Za podzimního příznivého počasí a povětrnostních podmínek DRAKIÁDA
na kopci u vodárny (info sms)
Zájezd na plavání do České Třebové (více na vývěsce TJ Sokol)

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
27. 8. – proběhl tradiční DĚTSKÝ DEN tentokrát v duchu letní olympiády.
Děti /účast 37/ absolvovaly i s rodiči atletické disciplíny jako skok do výšky, do dálky,
hod diskem, oštěpem, koulí aj. Po trase odpovídali na všetečné otázky, hledali obrázky,
které v cíli museli vyjmenovávat. Za absolvování trati děti obdržely účastnický list, sladkou
odměnu a občerstvení. V mezičase probíhala pod vedením hasičů střelba ze vzduchovky pro
všechny věkové kategorie. V 16 hod. vystoupil kouzelník z Letohradu se svojí tajemnou
„šou“.
V 17 hod. nastoupily na hřiště dva týmy sehrát FOTBALOVÝ ZÁPAS ženatí versus
svobodní v počtu 5 na 5 i s brankářem na 2 x 20 minut. Ženatí ve složení M. Skalický, Fr.
Komůrka, M. Dostál, L. Vencl, L. Jirčík, M. Dostál ml./v brance/ vyhráli 9:0 nad svobodnými
ve složení M. Štantejský, L. Macháček, J. Cvejn, M. Kotyza, L. Fogl, L. Pácha, A. Kaplan ml., R.
Stehlík, A. Zhursky. Ženatí vyhráli díky své taktice a promyšleným přihrávkám. Zápas
soudcoval L. Grof.
Ve zbytku odpoledne si děti mohly zaskotačit ve skákacím hradu, povozit se na
kolotoči. Někdo se honil za balonem a někteří si krátili chvíli stolním tenisem. Děkuji
mládeži, která se opět aktivně zapojila na stanovištích rovněž i dospělým, ženám za výborné
občerstvení, J. Rolečkové za zhotovení účastnických listů a V. Beranovi za ozvučení.
V neděli 25. 9. jsme měli první schůzku našeho pěveckého sboru „KAMÍNCI“ abychom
mohli začít trénovat na půlnoční zpívání. Vyzýváme všechny, kdo rád zpívá a na něco hraje,
přijďte mezi nás. Příští tréninky přesouváme na pátky /kvůli těm, co odjíždí v neděli na
internát/ - od 30. 9. od 18 hod. do bývalé školy.
Cvičební hodiny – rozjedeme, až děti odbudou hasičskou soutěž začátkem listopadu.
Sledujte vývěsku. Připravuje se florbal pod vedením Hany Pecháčkové, tanečky s Jitkou
Rolečkovou, country tanečky rovněž s Jitkou.
Zájezd do plaveckého bazénu do České Třebové plánujeme na 11. listopadu – opět bude ve
vývěsce.
Příjemný podzim a nějaký ten déšť přeje za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Dračí lodě 2016
Na Divokém Západě měli svých legendárních 7 statečných, mírumilovná Kameničná
jich letos v srpnu potřebovala celkem 21. Byli to členky a členové smíšené posádky DRACI z
Kameničné, která naši vesnici reprezentovala dne 20. 8. 2016 na již 9. ročníku závodu
dračích lodí v Pastvinách.
Hned na začátku se vyskytl drobný problém. Vzhledem ke zkušenostem z minulých
ročníků jsme tiše počítali s termínem 13. 8., tedy s druhým srpnovým víkendem. Řada lidí si
podle toho naplánovala dovolenou a další letní aktivity, ono totiž poskládat 42 lidí na jedno
místo a v jeden den není vůbec žádná legrace, zvlášť v Kameničné. Jenže pořadatelé nám
letos udělali trochu čáru přes rozpočet a vyhlásili termín na 20. 8., kdy bohužel i část mojí
rodiny měla být někde úplně jinde než v Pastvinách… Takže jsem po zralé úvaze zvolila jinou
taktiku…
Nábor galejnic a galejníků jsem tento rok nedělala tak masivně jako předchozí ročníky.
Vesnici jsem neobcházela pětkrát, ale jenom jednou, nepřekvapovala kolemjdoucí ze zálohy
s jasně formulovaným požadavkem („Prosím Tě, jedeš nebo ano?“) a opakovaně nezvonila u
potencionálních členů posádek. Prostě jsem se letos rozhodla nechat tomu volnější průběh.
Posádku jsme dali dohromady pouze jednu, spolehla jsem se na osvědčené draky a dračice
a naverbovala ty později narozené. Vyšlo to, jsem moc ráda, že jsou ještě kolem mě ti, na
které je spolehnutí a ještě je to asi i po tolika letech baví (tiše doufám…), jinak by to
nedělali… Jen mě mrzí, že jsme se nemohli účastnit bojů o medaile mezi ženskými
posádkami, každý rok jsme jeli malé finále, které bylo letos bez růžových triček našich
Dračic…
Posádka si hned v první startovní jízdě vyjela čas 01:04,06, tým Vodáků ze Šumperka
nás sice porazil, ale posádku Tým Pardubického kraje jsme nechali za sebou „o parník“. Ve
čtvrtfinálové jízdě nám časomíra naměřila dokonce čas 00:59:91, který po všech bojích stačil
na celkové 12. místo.
Ještě vám dlužím pár perliček ze zákulisí akce… První oficiálně a naprosto vzorně
přihlášené byly Lucka a Simča (scénář: zvonek u dveří, jdu otevřít, ahoj, už to víme, jedeme,
můžeš s námi počítat, tady jsou peníze za startovné… Ideální stav!), pochvalu za puntík v
kalendáři, přes který prostě nejede vlak, mají Rolečkovi…, stoprocentní spolehlivost je i na
Jarču s Romčou, prostě jedou…, moc ráda se domlouvám s Aulichovými, vždy jich ulovím
hodně a jsou to stálice našich posádek… Lukáš dokonce letos dal přednost naší posádce
před posádkou, kterou stavěli v práci, tomu se říká věrnost… No a věrnost až za hrob již
devět let vykazují Jana Kratochvílová a Tomáš Aulich, byli u pádla ve všech ročnících bez
vyjímky, díky vám!
Takže nakonec Kameničnou reprezentoval tento výběr: Tomáš a Lukáš Aulichovi, Jitka
a Petr Rolečkovi, Jarča a Romča Kalousovy, Terka a Katka Aulichovy, Simča a Lucka Kotyzovy,
Vláďa a Kája Kotyzovi, Tonda Kaplan, Dan Vojtíšek, Láďa Fogl, Honza Cvejn, Lenka Kacálková,
Fanda Vencl, Víťa Beran. Celé akci velela s kapitánským číslem na zádech Jana Kratochvílová
a na bidýlku pro bubeníka tempo udávala Danča Mrklovská. Děkuji vám všem moc za účast
a budu se těšit na příští jubilejní desátý ročník, to bychom jim to mohli konečně ukázat, ne?
Jana Mrklovská

Klub žen z. s.
Dne 3. 9. 2016 se uskutečnil dlouho plánovaný společný zájezd do přečerpávací vodní
elektrárny Dlouhé Stráně a následně do Priessnitzových lázní. Vyrazili jsme v brzkých
ranních hodinách a to už o půl sedmé ráno objednaným autobusem, který nás zhruba za
hodinku a půl dovezl do obce Kouty nad Desnou. Tam na nás na odstavném parkovišti čekal
průvodce společnosti ČEZ, který s námi následně vyjel do informačního centra vodní
elektrárny a provedl nás její částí. Poslechli jsme si krátkou přednášku o výstavbě elektrárny
a také o jejím fungování. Následoval výjezd autobusem na horní nádrž. Tady nás kromě
čerstvého větru a zimy, čekal výhled na vrcholky Jeseníků. Nebyli jsme ochuzeni ani o
pohled na Praděd a samozřejmě mnohé z nás uchvátila vodní hladina nekonečně dlouhé
nádrže. Tuto prohlídku jsme zakončili obědem v restauraci Lyžárna.
Po vydatném obědě jsme se autobusem přesunuli do Priessnitzových lázní, kde si
každý vybral svůj program. Někdo odpočíval v kavárně u kávy, na lavičce hlavní promenády,
procházkou po areálu Priessnitzových lázní a nebo sportovní aktivitou. Věřím, že si každý
našel to své. Zpět do Kameničné jsme v pořádku dorazili po 20:00 hodině.
Pevně věřím, že se všem zúčastněným výlet líbil, děkuji všem za tak velkou účast a
mohu Vám již teď slíbit, že příští rok, pro Vás opět něco připravíme.
A co nás čeká v posledním čtvrtletí tohoto roku? Tradičně připravíme občerstvení na
rozsvěcení Vánočního stromečku v Kameničné, čemuž bude předcházet kolektivní pečení
cukroví a dál budeme sbírat síly na náročný start v příštím roce.
Za Klub žen Kameničná z.s. Aneta Krejsová

SPZ o.s.
10. září 2016 proběhl v Kameničné již 8. ročník tradičního motosrazu KAMEŇÁK,
bohatý program odstartoval vyjížďkou, která mimo jiné vedla i chráněnou krajinnou oblastí
Orlické hory, letos se prvně uskutečnila mimo tradiční vyjížďky silničních strojů, crossových
speciálů i samostatná vyjížďka veteránů, která se také setkala s úspěchem a budeme se
snažit o její pokračování v příštích ročnících.
Následovaly netradiční soutěže o zajímavé ceny a to Jízda zručnosti, Pomalá jízda,
Rohlík, Basička piva, Gumycuk, Kladívka a Miss Kapsička. Po 17. hodině započala hudební
část motosrazu, během níž vystoupily kapely For The Trees od Žamberka, vynikající Led
Zeppelin Myst cover band z Brna, heavy metalová grupa Jerem.I z Brna, folkový písničkář
Záviš od Znojma a revivalová Teplá Buchta z Hradce Králové na závěr. Všechno odmoderoval
starý známý vousáč Voves z Broďáku. K vidění byl na místě stánek s moto oblečením i
doplňky, stánek s předváděčkou čistících přípravků na vozidla i motocykly a v neposlední
řadě od kamarádů z Riobikers atrakce s jízdou po zadním kole na jejich trenažeru.
Letos náš motosraz poprvé navštívila i početná delegace z družební obce Kameničná
na Slovensku v čele s jejich starostou Ing. Milanem Lehockým, který za všechny vyjádřil
spokojenost a bude se na nás těšit zase při nějaké příležitosti u nich na Slovensku. Letos
vyšlo nádherné počasí a to se projevilo nejen na počtu návštěvníků, ale i na počtech
vypitých piv a snědených jídel. Celkem se nás na motosraze sešlo necelých 500 lidí, vyjížďku
absolvovalo stejně jako vloni 125 motocyklů a celkem se jich na motosraze otočilo přes 150
jednostopých strojů. Fotky z akce zveřejníme v nejbližší době na webovém portálu rajče.
Na závěr chci poděkovat všem účastníkům motosrazu, že nás v tak hojném počtu
poctili svojí návštěvou, děkuji rovněž svým kolegům a dalším, kteří přiložili ruku k dílu při
přípravách, průběhu i úklidu a v neposlední řadě všem sponzorům, nejvíce nás letos
podpořili Autodoprava Martin Grund, Fincentrum reality Jan Štěpánek a Stavokameník
Pavel Kratochvíl.
Mezitím již započaly přípravy na 9. i 10. ročník, ten devátý se bude konat, aby
nebylo těch devítek málo, 9. 9. 2017, kdy většina kapel je již potvrzena a opět se máme na
co těšit.
Za výbor SPZ o.s. Jednatel Lukáš Jirčík

Z knihovny
Tábor 2016 „Lovci pokladů“, aneb JAK JSME HLEDALI POKLADY
Cesta hledače pokladů není jednoduchá, je dobrodružná, plná napětí a nadmíru
zajímavá. Aby však byla završena i nálezem pokladu, musí hledač znát všechny podrobnosti o historii
hledaného pokladu. Čím více informací hledač má, tím lépe.
Od nepaměti lidé ukrývali svůj majetek do všech možných i nemožných úkrytů, aby ho
ochránili před zloději. Nepřeberné množství z těchto pokladů zůstalo pak řízením osudu po staletí
uloženo ve svém úkrytu. Některé z nich byly vyzvednuty, mnoho jich však na své objevitele teprve
čeká. Nejde jen o cenu zlata a mincí, poklady často mají i nevyčíslitelnou historickou hodnotu a
ukazují nám, jak žili naši předkové.

V našem okolí se nejblíže nalézá poklad na hradu v Suché. Hrad v Suché se v
písemnostech připomíná roku 1355. Bývalo tu velké hradiště v dobách osídlení lidem lužické kultury. K
potoku Ovčáku směřoval zbytek hradního příkopu. Podle něho je poznat bývalý rozsah hradu, který
zde stál okolo roku 1260. Tuto oblast kolonizoval Heřman z Rychnova, který patřil k rodu pánů z
Drnholce, kteří kolonizovali Podorlicko. Hrad měl obranou funkci a střežil obchodní stezku z Kladska
směrem k Žamberku. Dodnes se cestě vedoucí kolem hradu říká „Královská“.
Pověst o pokladu v Suché
Hrad v Suché patřil sličné sirotě po chudém rytíři Kunovi. Kuno zahynul při loupežném výpadu na
mimojdoucí kupce z Rychnova. Dcera jeho, zakládající si na své kráse, zamilovala se v Praze do
královského panoše, který ji však pro její chudobu odmítl.
Aby získala majetku, štvala Kuna pacholky ze svého hradu na všecky pocestné, hlavně kupce,
kteří se stezkou lesem Suchá ubírali a naloupené cenné předměty a peníze ukládala na hradě do
kovaných truhel.
Loupeže trvaly tak dlouho, dokud Karel IV. na žaloby z okolí hrad nedal zbořit. Kuna při tom
uhořela.
Na postrach vozkům, kteří při jízdě špatnou cestou po Suché hověli bohopustému proklínání,
zaklela vyšší moc pannu z hradu, aby po smrti bloudila po Suché a obtěžovala vozky tak dlouho, až
duši její některý z nich nevšední trpělivostí a kladným slovem z trápení vysvobodí.
Dlouho trvalo, než ustrašení vozkové, jimž neviditelná bytost v noci koně zadržovala, klíti
přestali. Pak zjevovala se jim panna v sličné podobě, v bílém šatě a s vlajícími zlatými vlasy. Leč
osvoboditel nepřicházel.
Jistý jinoch byl za jízdy lesem nucen vypřáhnout a nechat povoz přes noc v Suché. Když za jitra
opět zapřahal, zjevila se mu krásná panna a usmívajíc se zadržela mu koně, takže jich marně poděšený
mládenec do kroku pobízel. Panna koně zadržela a smutně na mládence pohlížela. Dobrý hoch koně
polaskal a znovu je kupředu pobízel. Leč panna koně pevně držela a usedavě plakala, až se koně
vzpínali. Zbožný vozka se pokřižoval a řka: „Odpusť ti Bůh, duše zbloudilá“, po třetí klidně koně pobídl.
Hned na to v blízkém zbořeništi jako když zahřmí, panna zmizela a na jejím místě bílá holubice vzlétla k
oblakům. Tak tolik asi k pověsti samotné.
Šest táborových týmů vyrazilo podle nalezených indicií za pokladem na Suchou. Úspěšně
našly kopec, kde se hrad nalézal a i bez nápovědy, kterou přehlédly, se jim podařilo společně poklad
najít a vykopat. Což byl při rozměrech bývalého hradu bez nápovědy opravdu úctyhodný výkon.
Více o hradu podle kronik
V 18. století vypukla s hrabětem Chamaré, který hledal poklady na Potštejně móda
hledání pokladů. Roku 1778 kázal tedy majitel panství hrabě Antonín Vít z Bubna a Litic provádět
výkopy v prostoru zaniklé tvrze. Nalezly se řetězy, šavle a další kovové předměty a zbytky keramiky.
Zmínku o hradu v Suché jsem dále nikde nenašla. V kronikách při převodu a odkupu
nemovitostí v tomto kraji o něm není ani zmínka. Existoval asi pouze jako slovanské hradiště někdy
v 9. století. Čemuž opravdu odpovídá i tvar kopce, který se mírně svažuje směrem ke Pěčínu. O tři
století později kdy se toto okolí začalo zalidňovat, byl postaven hrad v Pěčíně. Z té doby už je o hradu
v Suché zmínka pouze jako o ruinách.
Zeptala jsem se paní Šulcové ze žamberského muzea na nálezy z okolí Suché. Z toho
období se našly v okolí pouze dva obyčejné náramky, které jsou uloženy v jiném muzeu. Bohužel
žádný poklad ani jiné cenné nálezy nalezeny tady v okolí nebyly. A tak tajemství, zda tu byl opravdu
strážný hrad s pokladem, zůstává zahaleno korunami vzrostlých stromů. Další vyprávění o pokladu
v Potštejně si necháme na příště.
Za knihovnu Jitka Rolečková
Uzávěrka příštího čísla bude 30. 11. 2016. Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

