Vážení spoluobčané,
opět se nám blíží konec roku, nadchází čas adventní a vánoční v očekávání
příchodu nového roku 2017 s novými nadějemi, s novými plány a předsevzetími
v soukromém i pracovním životě
Dovoluji si Vám nabídnout přehled běhu událostí v naší obci v tomto roce.
Spolková činnost v obci za Sbor dobrovolných hasičů započala tradičním
hasičským plesem v měsíci lednu, pokračovala nácvikem a účastí družstev žen a
mužů na okrskových závodech v Dlouhoňovicích v měsíci květnu. Velmi významnou
oblastí je práce hasičů s dětmi a mládeží, kteří se rovněž úspěšně účastnili soutěží.
TJ Sokol Kameničná zorganizoval mimo jiné Country bál v měsíci dubnu a
Dětský den v měsíci srpnu ve spolupráci s Klubem žen a hasiči.
Klub žen uspořádal krom jiného Puntíkatý ples v měsíci únoru, různé výlety
pro děti i dospělé za přírodou i za kulturou např. do pražských věhlasných divadel na
tamní představení, zajistili také množství občerstvení při dalších akcích.
Koncem dubna proběhlo pálení čarodějnic a stavění májky;
V červnu proběhlo v sále setkání s posezením a pohoštěním s našimi
důchodci, kdy v rámci programu vystoupily děti z mateřské školy i dospělí.
Obecní Knihovna v Kameničné, tradičně zorganizovala pro děti konání
letního Přívesnického tábora v době prázdnin, listopadovou drakiádu a další
zábavné programy hlavně pro naše menší občánky.
V měsíci červenci jsme byli pozváni a poctili jsme naší návštěvou družební
obec Kameničnou u Komárna, kde jsme se v rámci jejich programu zúčastnili
soutěže 11. ročníku ve vaření kohoutího paprikáše, kde jsme obsadili letos krásné 2.
místo.
Sdružení SPZ letos vyrukovalo v měsíci srpnu s rockovou zábavou a na měsíc
září připravili už 8. ročník motosrazu Kameňák, kterého se tentokrát v hojném počtu
zúčastnila i delegace z naší družební obce Kameničná u Komárna včele se starostou
panem Milanem Lehockým.
V měsíci říjnu proběhly volby do 1/3 Senátu ČR a do Zastupitelstva
Pardubického kraje, děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli k těmto volbám.
V měsíci listopadu se uskutečnilo Vítání občánků v obecním sále, kde jsme
před hojnou návštěvou uvítali Lukáše Evaniče, Sáru Hellingerovou, Jana Kalouse,
Richarda Grofa, Eduarda Kaplana a Daniela Pila.

Informace z obce
Stále průběžně pracujeme na novém územním plánu obce s paní
architektkou Vaníčkovou, Pardubický kraj nám přispěl dotací ve výši 60 000,-Kč
z rozpočtových prostředků.
Během roku se Zastupitelstvo rozhodlo podpořit úpravy křižovatky na
horním konci obce na rozcestí a to primárně z důvodu zvýšení bezpečnosti pro
procházející občany obce k tamní autobusové zastávce, vzhledem k množství
souvisejících aspektů se však dosud nepodařilo dosáhnout konsensu a to hlavně
z důvodu nedostatku finančních prostředků kraje, které by na takovou úpravu bylo
třeba použít.
V měsících červenci a srpnu proběhla plánovaná oprava střech s výměnou
střešní krytiny na budově obecního úřadu a na budově bývalé školy firmou
Pokrývačství. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje ve výši 100 000,-Kč.
Proběhly také opravy střechy na sále, provedené panem Kroulem, dále
výměna okna a opravy okolních nevzhledných míst na schodišti v sále pány
Bohumilem Duškem a Martinem Brokešem.
V měsíci listopadu se podařilo uskutečnit opravu části cesty se zpevněním
povrchu do Obory ke Kacálkovým firmou STRABAG.
Jako údržbář zeleně v obci letos ukončil svoji dlouholetou činnost pan Jiří
Veverka, za jeho práci mu za obecní úřad děkujeme. Jako nový údržbář byl zvolen
Jan Krejsa.
Děkuji touto cestou členům a členkám spolků naší obce za čas, aktivní práci,
činnost a reprezentaci.
Děkuji i ostatním nejmenovaným občanům, kteří se podílejí na pracovním,
kulturním a sportovním dění v naší obci například při vánočním zpívání v kapli,
vítání nových občánků nebo dalších činnostech.
Děkuji za dobrou spolupráci společnosti VIKA Kameničná a.s., a dalším
firmám i živnostníkům v obci.
Přeji Vám příjemný klidný čas adventu a vánoc, úspěšný nový rok 2017,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Za obecní úřad, Zastupitelstvo obce
Ing. Milan Sklenář
Lukáš Jirčík

Zasedání obecního zastupitelstva
č. 21
5. 10. 2016

Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná vyhodnotilo nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
„Rekonstrukce polní cesty C25 k.ú. Kameničná“, kdy jako nejvýhodnější byla vybrána
nabídka uchazeče Strabag a.s. .

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo rozpočtovou změnu č. 5/2016 ze dne 5. 10. 2016
a rozpočtovou změnu č. 6/2016 ze dne 30. 9. 2016. Zastupitelstvo obce Kameničná
schvaluje rozpočtové změny č. 5/2016 a č. 6/2016.
Výsledek hlasování: Pro:6.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0.

3.
3/1

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informaci Ivety Dostálkové,
ředitelky MŠ Kameničná o plánovaném podání žádosti o dotaci ve věci tzv. chůvy,
v souvislosti s dvouletými dětmi, které navštěvují místní MŠ.

3/2

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost MŠ Kameničná o čerpání
finančních prostředků ve výši 16 021,-Kč z investičního fondu.
Výsledek hlasování: Pro: 6.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0.

3/3

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informaci Ing. Fiedlera za
společnost Vak Jablonné n. Orl. o plánovaném záměru rekonstrukce částí
vodovodního řadu v roce 2017.

3/4

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje pořízení kompostérů pro
občany obce Kameničná pomocí dotace prostřednictvím Mas Orlicko z.s. .
Výsledek hlasování: Pro: 6.

3/5

Proti: 0.

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh na obnovení tradice v
podobě konání Pouti v Kameničné, kdy podrobnosti jsou v jednání.
Výsledek hlasování: Pro: 6.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0

Nepořádek v okolí hřbitova
Ne všichni spoluobčané zřejmě pochopili, k čemu slouží popelnice nebo sběrný
dvůr, jinak si nejde vysvětlit stále se hromadící odpad různého druhu v okolí hřbitova,
převážně u hřbitovní zdi, kde jsou dokonce umístěny kontejnery. Protože někteří lidé jsou
prostě nepoučitelní, bude v prostoru umístěn kamerový systém a zjištěná protiprávní
jednání budou oznamována policii k projednání, kde bude hrozit pokuta až do výše 20 000,Kč.

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

JOSEF GRUND 70 let
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

6. 11. 2016 slavnostně přivítal pan starosta 6 nových občánků. (foto na titulní straně)

Co nás čeká
4. 12. 2016 – slavnostní rozsvícení vánočního stromku
17. – 18. 12. 2016 – vánoční výstava ve škole
24. 12. 2016 - tradiční štědrovečerní Zpívání v kapli
29. 12. 2016 – turnaj ve florbalu od 13 hod
13. 1. 2017 – zájezd na plavání do České Třebové
28. 1. 2017 - Hasičský ples od 20 hod

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
18.11.- uspořádán zájezd do České Třebové na plavání, účast 20 lidí, dost smutné.
Připravujeme a zveme:
- zpívání v kapli 24. 12. ve 22 hod.
- zpívání v kapli v Helvíkovicích 26. 12. asi v 16 hod.
- tradiční turnaj tříčlenných družstev /podmínka jedna žena/ ve FLORBALU – 29. 12. 2016
ve 13 hod.
- zájezd na plavání do České Třebové – 13. 1. 2017
- COUNTRY BÁL – sobota 1.4. 2017 se skupinou Kalumet
Téma na zamyšlení – postavit nové hřiště za boudou u Veverkových rozměru tenisového
kurtu s asfaltovým povrchem /kvůli údržbě/? - náměty a připomínky můžete házet do
schránky u čp.35 /Kratochvílovi/
Příjemné prožití vánočních svátků a nezoufejme, že nejsme nejlepšími. Vždyť amatéři
postavili Noemovu archu a profesionálové Titanik…
za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Klub žen z. s.
Rok uběhl jako voda a před námi jsou opět nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Ani
letos nebudete ochuzeni o tradiční rozsvícení Vánočního stromečku v Kameničné, které se
letos bude konat v neděli dne 4. prosince 2016 od 17:00 hodin u Obecního úřadu. Přijďte na
chvíli zapomenout na starosti běžného dne. Pro děti je přichystaná drobná odměna a ani
dospělí nepřijdou zkrátka. Budeme se na Vás těšit.
Dále bych chtěla touto cestou poděkovat za pomoc a spolupráci všem, kteří se
jakkoliv zapojili do příprav nejrůznějších akcí letošního roku. Velmi si toho vážím a budu
ráda, když vydržíte dále! Děkuji také členkám výboru Klubu žen. Jste skvělé! Odvedly jste
opravdu dobrou práci. Všem přeji krásné, a radostné svátky vánoční plné zdraví, lásky,
domácí pohody a splněných přání. Do nového roku 2017 přeji jménem svým i jménem
celého Klubu žen všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a osobních i pracovních
úspěchů.
Aneta Krejsová

Hasiči
Letošní podzimní závody hry Plamen se konaly dne 22.10.2016 v Dolní Čermné.
Vzhledem k nepojízdnosti savienu se musela ávie do Kameničné otočit dvakrát, aby nás
všechny odvezla. V devět hodin jsme se na nástupu dozvěděli všechny potřebné informace,
a pak nám už nezbývalo než čekat. Když naše startovní čísla přišla na řadu, šli jsme se
převléct do dresů a krátce na to jsme vyběhli do lesů, luk a strání vstříct závodním
disciplínám.
Po doběhnutí jsme si mohli vybrat jídlo za přidělené stravenky. Čekání na vyhlášení
bylo dlouhé, ale dočkali jsme se.
A jak jsme dopadli? Naše družstva se umístila na 17.místě z celkového počtu 39
družstev v každé kategorii.
Za kategorii mladších závodili: Vojta a Eliška Veverkovi, Šíma Pecháček, Boris Berky,
Evička Holubářová, Viktorka Kalousová, Kuba Brokeš, Aleš Kaplan, Filip Václavek a Honza
Leinter pod vedením Jarči Kalousové a Lucky Kotyzové.
Mezi staršími Kameničnou reprezentovali Nelča Pecháčková, Kája Rolečková, Ben
Oravec, Dan Leitner, Martin Holubář, Káťa a Láďa Kalousovi, Majda Mrklovská, Terka
Brokešová a Zdenča Kalousová, kterým se celý rok věnovala Šárka Grofová , Simča Kotyzová
a Danča Mrklovská.
V květnu nám držte palce, ať se na letních závodech umístíme co nejlépe!
Dana Mrklovská

Z knihovny
Tábor 2016 aneb Jak jsme hledali poklad na Potštejně
Mikuláš z Potštejna a jeho poklad
K pátrání o pokladu se nejprve musíme přenést do konce 13. a 14. století, kdy Mikulášův otec
Procek i děd Půta na příkaz krále zabezpečovali v našem kraji hranici a kolonizovali východní Čechy.
Stalo se ale, že Mikulášův otec Procek z Potštejna byl v Praze zavražděn zámožným německým
měšťanem Peregrinem Pušem. Mikuláš vzal spravedlnost do vlastních rukou a pomstil otcovu smrt.
Peregrina zabil. To se však doneslo až ke králi Janu Lucemburskému, který Mikuláše uvěznil, uvalil na
něj peněžní tresty a nakonec jej poslal na pouť do Říma za spásu Peregrinovy duše. Na to však hrdý
Mikuláš neměl ani pomyšlení. Po návratu z vězení se vrátil na Potštejn a stal se odbojným rytířem. S
bandou lapků prý dobýval okolní tvrze a sídla, střežil cesty a přepadával kupce. A proč?

Mikulášův otec Procek jel do Prahy hájit svá práva proti Peregrinu Pušovi, který na jeho
pozemcích kácel dřevo na dřevěné uhlí a prodával jej. Dřevo se vozilo na těžbu stříbra do Kutné Hory.
Mikuláš tedy zamezoval těžbě dřeva a přepadal kupce, kteří odváželi dřevo z jeho pozemků. Byl tedy
Mikuláš skutečně loupeživý rytíř?? Nebo koruna jen hájila příjem do pokladny, který jim zajišťovali
bohatí měšťané, jako byl Peregrin?
Proti Mikulášovi se vypravil markrabě Karel (pozdější Karel IV.) a zmocnil se některých jeho
majetků. Mikuláš musel slíbit poslušnost, ale slib nedodržel. Došlo tedy k nové výpravě markraběte
Karla proti Potštejnu. Během 9 dnů byl hrad dobyt a zcela zbořen. Při obraně hradu zahynul v troskách
i Mikuláš z Potštejna. Mikulášovi majetky byly zabrány jménem Krále. V roce 1341 král Jan vrátil
nejstaršímu synovi Mikuláše Ješkovi, většinu zabavených majetků. Zbořeniště hradu si ponechal, aby
nemohlo být Mikulášovými potomky obnoveno a využito k novému odboji. Centrem správy
Mikulášova rodu se stal nově budovaný hrad Velešov, který leží nedaleko Potštejna. Hrad Potštejn
nechal Karel IV. znovu opravit a vybudoval z něho nedobytnou pevnost. K té patřily i únikové chodby.
Od roku 1495 vlastnil Potštejn Vilém z Pernštejna, jeden z nejmocnějších a nejmajetnějších českých
šlechticů své doby. Muž to byl moudrý a štědrý a ani Potštejn nepřišel zkrátka. Právě on nechal
vybudovat u třetí brány studnu, která údajně sahala až do úrovně řeky. V18. století za módy hledání
pokladů nechal hrad kompletně rozkopat nový majitel Jan Antonín Harbuval Chamaré posedlý
hledáním pokladu v prostorách hradu. Impulzem k pátrání po pokladu bylo chybné přeložení nápisu
na kameni ve zdi bývalého hradního paláce. Hrad nechal doslova rozrýt a provrtat množstvím štol.
Zničil skoro celý horní hrad, který byl původním hradem před přestavbou a věže 5. brány. Tyto výkopy
prováděl 28 let a jediným výsledkem bylo nalezení několika starožitností (klíč, podkovy, ostruhy a
pečetidlo města Potštejna). Jeho hledání dalo námět pro povídku Aloise Jiráska „Poklad“
Ale zpět k našemu hledání. Pokud by byl poklad ukryt na Potštejně, dávno by byl objeven při
přestavbě hradu po Mikulášově smrti Karlem IV. Podzemí vzniklo až po smrti Mikuláše za přestavby
hradu. A za nás ho kompletně prohledal hrabě Chamaré. Ten skončil své hledání u hradu Velešov, ze
kterého bral kámen na stavbu zámku a který patřil rodu pánů z Potštejna. Celé své pátrání si
zaznamenal do deníků, ale je otázka, zda pravdivě. Táborové pátrání po pokladu nás tedy postupně
zavedlo na hrad Velešov a tam jsme ten NÁŠ potštejnský poklad skutečně nalezli.
Pokud budete pátrat a prozkoumáte důkladněji historickou minulost Potštejna, zjistíte, že
poklad zřejmě nikdy neexistoval, a pokud po Mikulášovi něco zůstalo, odvezl to logicky budoucí Karel
IV. po dobytí hradu. Nám zůstává naděje a nádherná pověst o tajuplném pokladu.
A ještě zajímavost: v době, kdy jsem připravovala celotáborovou hru se objevil v novinách
článek, že se na Potštejně propadla nějaká stará chodba. Zřejmě se jedná právě o tu vykopanou
hrabětem Chamaré, nebo Karlem IV. při budování pevnosti. Možná bude i zpřístupněna veřejnosti.

Drakiáda
Letos drakům počasí přálo a oproti jiným rokům, kdy jsme se modlili i za malinký vánek, vítr foukal až
moc. Už při testovacím letu při příchodu na kopec nám poryv větru přetrhl provaz a draka jsme
s rodinou hledali u Tomanů pod kopcem.
Rozdalo se spoustu čokoládových medailí i dobrot a cen. Čaj na zahřátí přišel v sychravém větru vhod.
Na obloze se objevili draci ručně a s láskou vyrobení i ti kupovaní. Jako každý rok i letos se objevil i
nějaký ten uvláčený, ale v silném větru létalo na kopci skoro vše. Akce splnila účel. Děti se proběhly a
unavily. Sluníčko nám nosy moc neohřálo, ale pohled na podzimní přírodu v okolí Kameničné byl

z kopce opravdu nádherný. Tak ahoj příští rok.

A ještě přání
Před námi je nádherný adventní čas a já Vám přeji, abyste ho strávili v klidu a pohodě se svými
blízkými. A ty co máte dál, nezapomeňte o vánočních svátcích navštívit. Do nového roku 2017 hodně
zdraví a štěstí nám všem.
Za knihovnu Jitka Rolečková

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 1. 2017.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

