Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 9 ze dne 26. 6. 2019
přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, hosté paní Jaromíra Veverková
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.
a)

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje účetní závěrku
obce Kameničná sestavenou k 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zveřejněno na úřední desce.

b)

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Kameničná za rok 2018 a Závěrečný účet
obce Kameničná za rok 2018, vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením a to
s výrokem bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Zveřejněno na úřední desce.

2.
a)

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje účetní závěrku
Mateřské školy, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro:7.

b)

Zdrželi se:0.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost Mateřské školy,
Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, o schválení výsledku hospodaření za rok
2018 ve výši 473,72 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje výsledek hospodaření Mateřské
školy, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2018 ve výši 473,72 Kč a
jeho převedení do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro:7.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná na základě žádosti SPZ o.s. projednalo,
schvaluje
a povoluje konání akce motosraz Kameňák v termínu 7. 8. 9. 2019 za stanovených podmínek v areálu hřiště za Veverkovými.
Výsledek hlasování: Pro:6.

4.

Proti:0.

Zdrželi se:1.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje podání žádosti o
dotaci v rámci
dotačního programu „Malý LEADER pro ORLICKO“,
který je financován
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a
ve správě MAS ORLICKO z.s. dle
projektového
záměru
obce
Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:7.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

V případě získání této dotace budou finanční prostředky použity na
kompletní výměnu stávajících stolů a židlí v obecním sálu za nové.
5.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje podání žádosti o
poskytnutí
programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH
obce na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro:7.

Proti:0.

Zdrželi se:0

V případě získání této dotace budou finanční prostředky použity na doplnění
hasičského zásahového oblečení a obuvi.
6.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informaci starosty obce o
schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2018“ bez
výhrad valnou hromadou svazku konanou dne 25. 6. 2019.
Zveřejněno na úřední desce.

7.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí výsledky vyhodnocení žádosti o
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na Hřiště u hasičského areálu
v k.ú. Kameničná. Žádost byla uvedeným ministerstvem doporučena.

Vzhledem k doporučení akce (jediné v tomto dotačním titulu v rámci našeho
okresu)
byly ihned rozpracovány podklady k veřejné zakázce a již bylo
osloveno k podání
nabídky 11 potencionálních uchazečů.

8.

Různé

8.1
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o souhlas vlastníka dle
§ 184a zákona č. 183/2006 Sb. na výkres na akci „II/310 Kameničná, prostorová
úprava křižovatky“ od MDS PROJEKT s.r.o. a schvaluje udělení souhlasu jako
vlastníka
pozemků p.č. 1020/13, 1985, 115/4, 1020/11 v k.ú. Kameničná se
stavebním
záměrem na uvedenou akci za účelem vydání územního
rozhodnutí a stavebního
povolení, případně společného řízení a realizací
stavby.
Výsledek hlasování: Pro:7.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Jde o jeden z potřebných kroků pro shora uvedené účely ohledně změny
křižovatky na horním konci obce, části projektové dokumentace
k nahlédnutí na obecním úřadě.
8.2
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o vyjádření obce ke
stavbě:
„Výkrm
býků Kameničná“ Farmy Kameničná s.r.o. a
schvaluje udělení souhlasu
pro sloučené územní a stavební řízení.
Výsledek hlasování: Pro:7.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Komentované znění vybraných bodů uskutečněných zasedání pro Vás připravil
Lukáš Jirčík, starosta obce

Informace z obce
Návrhy SMLUV O NÁJMU HROBOVÝCH MÍST na obecním úřadě připraveny
k prostudování a uzavření.
Vzor nájemních smluv byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Kameničná 28. 1.
2019.

Komunální odpad
Upozornění pro občany, kteří dosud nezaplatili poplatky za
letošní rok nebo nemají uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa,
aby tak učinili v nejbližší době na Obecním úřadě v Kameničné
v úředních hodinách pondělí a středa 15 – 19 hodin, pokud se tak
nestane, hrozí dlužníkům v krajním případě i exekuce.
V současné době se jedná o 15 občanů.
Dále upozorňujeme, že na popelnici má být vylepena pouze platná známka, žádné
jiné známky.

Třídění odpadu
To je pojem, který stále několika občanům nic neříká. Zřejmě někomu
nestačí barevně rozlišené kontejnery na plasty, papír, sklo bílé, sklo barevné a další
na kovy, komunální směsný odpad, bioodpad, atd. Je zcela nepřípustné, aby se
např. do plastů dostávaly zbytky jídla či jakékoli jiné odpady, což jsme nyní
zaznamenali. Apelujeme tedy na občany a na důsledné třídění, v opačném případě
budou jednotlivé případy řešeny.
S tím souvisí i setkávání naší mládeže v autobusové zastávce U
Veverkových, na čemž by samo o sobě nebylo nic tak špatného. K úklidu zastávky ze
strany mládeže však vždy nedojde. A proto se zde následně setkáváme s odpadky
mimo koš, ale i prázdnými lahvemi od alko i nealko nápojů, asi aby si každý mohl
prohlédnout, co jim zrovna chutnalo nebo čeho kolik vypili…kontejner na sklo je
přitom pár kroků…u obchodu.
Prosíme…polepšete se!

Obec a odpadní vody
Úvodem bych rád poděkoval všem občanům, kteří v reakci na předchozí
články v minulých vydání zpravodaje projevili zájem o tuto problematiku.
Aktuálně bylo na základě kladných referencí zadáno společnosti
RECPROJEKT s.r.o. zpracování investičního záměru na řešení odpadních vod v obci.

Jedná se o společnost se zkušenostmi s různými typy řešení odpadních vod mimo
jiné i s domovními čističkami.
Po vyhotovení tohoto záměru bude mít zastupitelstvo obce možnost
projednat, kterou variantou se vydá, a dle toho se začnou zpracovávat strategické
dokumenty nezbytné pro získání příslušných dotací.

Rušení nočního klidu
Nejen v poslední době čas od času zaznamenám stížnost, že někde na
území obce došlo k rušení nočního klidu, proto bych rád touto cestou alespoň
trochu objasnil tuto problematiku a její souvislosti.
Rušení nočního klidu je dle § 5 odst. 1, písm. d) zákona č. 251/2016 Sb.
přestupkem proti veřejnému pořádku.
O skutečnosti, zda se jedná o rušení nočního klidu, rozhoduje policejní
orgán na místě či v našem případě Městský úřad Žamberk nebo další vyšší instituce
na základě důkazních materiálů zajištěných Policií ČR, neboť městská policie se na
našem území nevyskytuje.
Samotné posouzení není rovněž tak snadné, jak by se na první pohled
mohlo zdát. Rozhoduje řada faktorů, jen příkladem kolik lidí je rušeno, lokalita, zda
je či není nějaké povolení, a také jaká je skutečná úroveň hluku u poškozeného, což
se bez měření, kterým policie většinou nedisponuje, těžko rozezná. Vliv na intenzitu
hluku v letních měsících mají samozřejmě i otevřená okna, pokud daný dům či byt
není vybaven klimatizací.
Naše obec má Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu, kde je
stanovena doba nočního klidu 22 – 6h i výjimečné případy, které jsou v této
vyhlášce uvedeny. Výjimečným případem však nemůže být jakákoli oslava, svatba
ani pohřební hostina, proto je v těchto případech nutná tolerance občanů a na
druhou stranu hlavně odpovědnost pořadatelů těchto akcí, které nejsou a
nemohou být (zatím) ve vyhlášce o nočním klidu obsaženy.
I vzhledem ke shora uvedenému je zřejmé a nezbytné v případě podezření na
výše specifikovaný přestupek bezprostředně volat na policii, tedy linku 158,
vyčkat příjezdu policistů a spolupracovat s nimi. Jiný postup v této věci postrádá
význam.
¨
Lukáš Jirčík, starosta obce

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim váženým spoluobčanům,
kteří v měsíci srpnu a září 2019
oslaví své významné životní jubileum.

DRAHOMÍR CHVOSTEK
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Dle předpisů o ochraně osobních údajů tzv. GDPR a metodiky Úřadu pro ochranu
osobních údajů již není na dále přípustné v obecním zpravodaji uvádět u jubilantů
jejich věk bez jejich předchozího písemného souhlasu.
Počínaje tímto vydáním tak bude věk uveden pouze u těch jubilantů, kteří se
předem dostaví na obecní úřad a svůj písemný souhlas pro tyto účely poskytnou.

Pouť
Dne 15. června se na hřišti za Veverkovými konala již třetí pouť, kterou zahájila mše
svatá v Kapli Nejsvětější Trojice. Mši sloužil farář Jan Bystrý z Voděrad za účasti 26
lidí. Zpěvem a hrou na varhany doprovázela Broňa Halbrštátová. Poté byla na hřišti
zahájena soutěž ve vaření
kotlíkového guláše, které
se zúčastnilo 6 družstev.
Zatímco týmy přikládaly

pod kotle a ochutnávaly své výtvory,
bylo na hřišti pro děti připraveno
několik atrakcí a zajímavostí. Kolotoč,
skákací hrad, střelnice a stánek
s pochutinami, myslivecký spolek

Dubina Helvíkovice – Kameničná připravil výstavu trofejí a vzdělávací pomůcky od
Lesů ČR. Dále se děti mohly svést na koních Lenky Holendové z Rybné nad Zdobnicí,
s Jitkou Rolečkovou si vyrobit něco pro radost, nebo si nechat udělat u Simony
Páchové nástřik tetování. Práci služebních policejních psů nám předvedl Pavel
Trejtnar se svými kolegy z Policie ČR.
Na pouti také nemohlo chybět vystoupení místních tanečních dětských skupin a
Country Energies pod vedením Jitky Rolečkové a pěveckého sboru, který vede Jana
Kalousová. Fotodokumentaci programu zajistil František Komůrka.
Hodnocení kotlíkových gulášů provedla odborná i laická porota.
ODBORNÁ POROTA
(Stanislav Toman, Milan Sklenář, Petr Roleček)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Honza
Přespolňáci
Borci
Šumáci z okresu
Motorkáři
Stojáci

LAICKÁ POROTA
(28 hodnotících)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Borci
Přespolňáci
Motorkáři
Honza
Šumáci z okresu
Stojáci

Soutěžící byli
samozřejmě
oceněni
diplomem,
drobnými dary
a první místa
speciálním
věncem.
Zábava dále pokračovala se skupinou Žůžo Band, kapela
Vendetta-Rock byla kvůli nepříznivému počasí odvolána,
a tak Žůžo Band své vystoupení protáhl a v zázemí
pokračoval až do večerních hodin. Poděkování patří Klubu
žen a Sokolu za občerstvení, SPZ o.s. za půjčení mobiliáře, za ozvučení Víťovi

Beranovi a Martinu Grundovi za poskytnutí návěsu a všem, kteří pomohli
s přípravami, úklidem i účinkujícím.

Nejen pro seniory
Předběžně na středu 18. září 2019 od 15h se plánuje další akce pro dříve narozené
spoluobčany, a to pod záštitou Policie ČR ve spolupráci s Obcí Kameničná v rámci
projektu „Chraň se, seniore!“, kdy se jedná o skupinu krátkých divadelních
vystoupení, vždy doplněných o komentář a poučné vysvětlení ze strany policistů.

Co nás čeká
17.8.

Dračí lodě v Pastvinách

19.8. – 23.8.

Přívesnický tábor na téma ve službách Rudolfa II.

31.8.

Dětský den na hřišti

7. 9.

Motosraz Kameňák

18. 9.

„Chraň se, seniore!“

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
Paintball
Stejně jako minulý rok jsme se brzy ráno nalodili do autobusu a odjeli do Týniště
nad Orlicí, kde jsme se jako každý rok rozdělili do dvou týmů. První, červený tým,
tvořilo osm starších chlapců, kteří stáli proti zbylým dvanácti hráčům. Chlapci se ale
nenechali porazit a nad žlutým týmem vyhráli dlouhou první hru. Pro velký úspěch
jsme týmy nechali stejné a bez váhání jsme se pustili do druhé hry, která kvůli
nepozornosti žlutého týmu byla velmi krátká a obdobná jako ta první. Po posílení
jsme se bez váhání pustili do třetí hry. Hra byla velmi dlouhá a nerozhodná, ale ke
konci se obrátila a zase skončila výhrou červeného týmu. Jelikož se blížil čas oběda,
pustili jsme se do čtvrté (poslední) hry, kterou jsme kvůli nedostatku kuliček

nazvali: ,,hraj do poslední kuličky“. Protože většina kluků v červeném týmu neměla
kuličky, žlutý tým se konečně dočkal výhry a nakonec se všichni spoluhráči postříleli
mezi sebou. Celý výlet jsme si moc užili a doufáme, že bude příští rok zájem hojnější
a my pojedeme na paintball znovu.
Pája Rolečková

Info o dračích lodích v Pastvinách 17.8. - posádka DRAČICE Kameničná je
přihlášená jako osmá ženská loď a už jen ladíme poslední dvacátou účastnici.
Takže trénujme fyzičku, ať neuděláme ostudu.

Hasiči
Na první prázdninové hasičské závody jsme se vydali 5.7.2019 do Líšnice. Čekal na
nás netradiční požární útok, pravý proud mířil na terč skrz okno v bariéře, levý
proud musel postupně srazit dva terče. Družstvo žen běželo ve složení Simča
Kotyzová (koš), Lucka Kotyzová (savice), Kamča Trejtnarová (stroj), Kája Kotyzová
(béčka), Terka Aulichová (rozdělovač), Danča Mrklovská (levý proud) a Zdenča
Kalousová (pravý proud). Jejich čas 38,62 je zařadil na čtvrté místo, od stupňů
vítězů je dělilo pouze 19 setin. Družstvo mužů závody odběhlo ve složení Tomáš
Aulich (koš), Vláďa Kotyza (savice), Tonda Kaplan (stroj), Vojta Trejtnar (béčka), Víťa
Beran (rozdělovač), Dominik Hutař (levý proud) a Danča Mrklovská (pravý proud). S
časem 33,90 obsadili první příčku a domů si odváželi putovní pohár.
Další závody, kterých jsme se zúčastnili, se konaly 13.7. v Orlickém Záhoří.
Družstvo Simča Kotyzová (koš), Vláďa Kotyza (savice), Lukáš Dytrt (stroj), Kája

Kotyzová (béčka), Vítek Beran (rozdělovač), Dominik Hutař a Tonda Kaplan (proudy)
provedlo požární útok
rozhazovaným
způsobem. Po prvním
pokusu jsme se drželi
na nejvyšší příčce,
nakonec se však našlo
jedno
rychlejší
družstvo a my jsme ze
závodů odjížděli se
stříbrným pohárem.
Každý rok jezdíme také do Žamberka, kde na nás čekají hned dvě disciplíny.
První je provedení útoku skrz auto, druhá pak přenesení pytlů, naplnění nádoby
určitým množstvím vody a na závěr přenesení jednoho člena družstva do cíle na
nosítkách. Na těchto závodech se nám nikdy moc nedařilo a ani letošek nebyl
výjimkou. Útok družstva mužů (Tomáš Aulich, Tonda Kaplan, Vláďa Kotyza, Dominik
Hutař, Vítek Beran, Erika Beranová, Ben Oravec) byl hodnocen jako neplatný pokus
kvůli nespojení savic. Čas družstva žen (Simča Kotyzová, Lucka Kotyzová, Kamča
Trejtnarová, Kája Kotyzová, Terka Aulichová, Danča Mrklovská, Erika Beranová)
stačil až na bramborové čtvrté místo.
I v srpnu se chystáme na další závody. Pevně věříme, že se družstvo žen
zbaví prokletých čtvrtých míst, že se nám všem zadaří a přivezeme domů další
pohár.
Dana Mrklovská
Dne 8. 6. 2019 reprezentovalo družstvo žen II. náš sbor na okresním kole v
požárním sportu v Mladkově. Pro letošní
rok nebyla již na základně společná
mašina, ale každý sbor měl svojí, včetně
zbytku nářadí. První pokus se nám moc
nepodařil,
jelikož
jsme
byly
diskvalifikovány. Druhý vypadal o poznání
lépe, ale ani tak nestačil na medailové
umístění a tak jsme si odnesly 4 místo.
Dopravu zajistil Tomáš Aulich, a to novým

hasičským vozem. Složení našeho týmu bylo následující: vel. Jana Kratochvílová levý proud, čl. Marie Cimrová - strojník, Šárka Dufková - pravý proud, Jaroslava
Kalousová - savice, Monika Kalousová - troják, Hanka Pecháčková - koš a Petra
Veverková - hadice B.
Monika Kalousová
Dne 15. 6. 2019 jsme se zúčastnili Memoriálu Josefa Hynky v Sopotnici. Stěží jsme
složili družstvo mužů, které jsme museli
doplnit ženou a zapůjčeným členem z Lišnice.
Závody začínaly ve 14:00 a jelikož jsme běželi
jako třetí, neměli jsme dost času na
naplánování. První pokus se nám moc
nepovedl, zato druhý jsme vylepšili. O
pouhých 1,5 sek. nám uteklo první, takže
jsme získali krásné 2. místo. Závodu se
zúčastnili Antonín Kaplan - koš , Vladimír
Kotyza ml. - savice, Lukáš Dytrt (Líšnice) strojník, Karolína Kotyzová - hadice B,
Vladimír Kalous ml. - troják, Dominik Hutař - levý proud a Jan Cvejn - pravý proud.
Počasí nám vyšlo, dešti jsme se krásně vyhnuli.
Vladimír Kotyza ml.

Klub žen z. s
Výšlap na výhlednu v Dlouhoňovicích a procházka
po kamenné a naučné stezce
Klub žen Kameničná z .s. připravil pro děti a rodiče během jara a začátkem léta
dva výlety. Jednoho se mohli zúčastnit děti, rodiče, prarodiče a vlastně každý, kdo
chtěl. Dne 1. května 2019 po 13. hodině byla Klubem žen připravena zhruba
čtyřkilometrová procházka na výhlednu v Dlouhoňovicích, ze které jsme dále
pokračovali kamennou a naučnou stezkou. Pro děti bylo na trase spoustu
zajímavých informací týkajících se historie vzniku naší země a seznámily se se
zvířaty, která se vyskytují v našich lesích. Na konci této trasy se děti i jejich
doprovod občerstvily u lesní studánky, která se rovněž nachází na konci
Dlouhoňovic. Tohoto výletu se zúčastnilo 19 dospělých, 15 dětí a 1 pes. Všem, kteří
podpořili tuto akci svou přítomností byl vydán pamětní list a Klub žen Vám, kdo jste
s námi touto stezku prošli, děkuje za to, že jste se účastnili.
Aneta Krejsová

Další výlet, který Klub žen připravil, byl v pořadí již II. Výlet za krásami Orlických
hor.
Ten se konal výhradně pro děti a mládež. Zásluhy za tento výlet má však i SDH
Kameničná, a to vzhledem k tomu, že nám pomohli s dopravou dětí do okolí
Orlických hor.
V sobotu dne 22. 6. 2019 jsme již podruhé vyrazili s dětmi za krásami Orlických hor.
Tentokrát nás Tomáš Aulich zavezl hasičskou ávii na parkoviště do Luisina údolí, kde
jsme se posilnili na cestu. Odtud vedla naše cesta po modré turistické značce na
Velkou Deštnou. Cestu jsme dětem zpestřili zajímavostmi týkající se Orlických hor.
Na konci dlouhého stoupání čekala děti odměna nejen ve formě nádherného
výhledu, ale též vynikající svačiny, které připravily Štěpánka Matyášová a Šárka
Dufková.
S naplněnými bříšky se nám mnohem lépe zdolávala další část výletu, a to cesta k
Masarykově chatě. Aby cesta ubíhala, připravila Šárka pro děti několik stanovišť s
otázkami, které šikovně schovali za pomocí Tomáše Aulicha a Vládi Kotyzy. Děti
měly za úkol vypátrat místo, kde je uschován lístek s otázkou. K vyluštění otázek
byly dětem nápomocny také informace, které se dověděly v první části výletu.
Odměnou za správnou odpověď jim byla různá razítka. U Masarykovy chaty na ně
čekala sladká odměna a hlavně všichni dostali krásné dřevěné medaile vytvořené
Martinem Matyášem a nazdobené Bárou Brokešovou. Na úplný závěr nás čekal v
Kameničné pozdní oběd - kuřízek s hranolkami, který přichystaly paní Zářecká
Marie, Kaplanová Anna a Kotyzová Ludmila. Za což jim patří veliké díky.
Tímto jsme putování za krásami Orlických hor zakončili a společně s dětmi se
přemístili na hřiště za Veverkovými, kde si děti spolu chvíli pohráli a po té si je
vyzvedli rodiče. Počasí nám vyšlo, děti se dozvěděly zase něco nového o našich
horách a zdolaly úctyhodných cca 9 kilometrů krásnou krajinou. Tímto moc
děkujeme všem, co se podíleli na organizaci akce.
Budeme se těšit zase na příští rok.
Jaroslava Kalousová

Senior klub
Výlet po Orlických horách
Při našich středečních debatách jsme zjišťovaly, že většina z nás zná Orlické hory,
které máme za humny, jen z doby školních lavic, nebo o něco málo později. Když
jsme plánovaly další výlet, rozhodly jsme se, že se podíváme za naše humna.
Vyrazili jsme savienem s Tomášem Aulichem v 9 hodin. Stavili jsme se
v Helvíkovicích pro Mirku Stárkovou a pádili na Zemskou bránu. Zemská brána je
soutěska při státní hranici s Polskem vytvořená Divokou Orlicí. Most z pískovcových

kvádrů z roku 1900 – 1903 prošel v roce 2004 kompletní rekonstrukcí. Po naučné
stezce k Pašerácké lávce jsme se nevydali. Naše nohy by to ani nezvládly a ostatní,
co by to zvládli, byli solidární.
Další naše zastávka byla u starého zchátralého německého kostela na Horní Orlici.
Kostel se začíná opravovat díky charitativním akcím. Bohumil Dušek tu měl výstavu,

vnučka paní Čadové svatbu. V blízké době tu mají být dva koncerty. Podívali jsme se
k ruinám bývalé školy a pomníku člena finanční stráže. Další zastávka byla
v Neratově. Podívali jsme se do barokního kostela Nanebevzetí P. Marie
vybudovaného v letech 1723 – 1733. Stavba je dlouhá 42 m, široká 17m a vysoká
16m. V roce 1945 byla značně poškozena při požáru vzniklém zásahem střely
z pancéřové pěsti Rudé armády. Teprve v roce 1989 na popud duchovního pátera
Josefa Suchára se započalo se záchranou a obnovou kostela. Obnova a
rekonstrukce ještě stále není dokončena.
Po prohlídce kostela jsme navštívili neratovskou hospodu, kde jsme si dali výborný
oběd. Hospoda funguje v chráněném režimu. Obsluhu i kuchyň zabezpečují klienti
chráněného bydlení Sdružení Neratov. Oběd i pivo z místního pivovaru bylo
výborné. Kam na pohár a kávu? Do Šerlišského mlýna.
Původní Postlerův mlýn byl v roce 1930 přestavěn na horskou chatu Šerlišský mlýn.
Poslední úpravy byly provedeny v roce 1966 – 68. Cestou jsme se také zastavili
v Orlickém Záhoří. Orlické Záhoří zahrnuje vísky a samoty severovýchodně od
hřbetu Orlických hor při státní hranici s Polskem. Bedřichovka, Černá Voda, Jadrná,
Kunštát, Trčkov a Zelenka jsou vísky a samoty v Orlické Brázdě ve výšce 680- 745m

nad mořem. Chtěli jsme se podívat i do kostela v Orlickém Záhoří, kde okenní
vitráže dělala paní Gajdošová ze Dvorka jako v naší kapličce, ale kostel byl zavřený.
Domů jsme vyrazili na zpáteční cestu podél státní hranice s Polskem lemovanou
Divokou Orlicí do Bartošovic a přes Kunvald.
Výlet se vydařil. Děkujeme Obecnímu úřadu a Tomášovi Aulichovi za zajištění
spolehlivé dopravy.
Marie Čáslavková

Zprávy z knihovny
Milí čtenáři,
Obecní
knihovna
v Kameničné si slavnostně
rozšířila řady svých čtenářů a
pasovala na čtenáře 5 malých
prvňáčků. Aby to neměli noví
čtenáři tak jednoduché, museli
plnit i různé úkoly, ale znalosti
z pohádkových
knih
měli
opravdu výborné a bylo
poznat, že knihy mají opravdu
rádi.
Přeji jim, ať je čtení opravdu
baví a najdou v knihách vždy vše, co chtějí. Ať už v té naší obecní knihovně,
v městské v Žamberku či později ve studentských knihovnách.
Jitka Rolečková

Tábor v Kameničné
Budoucí poddaní císaře Rudolfa II. (Víťa Beran) oznamují
všem lupičům, že kolem našeho „města“ vyrostou tentokrát
městské hradby hlídané ozbrojenou stráží. Z cenností nabízíme
táborovou vlajku a truhlu s pokladem. Bývá většinou zakopaná
u vlajky. Takže milí lupiči, trénujte skok vysoký a vezměte si
stará trička. 

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 9. 2019. Náměty a připomínky zasílejte najitkaroleckova@seznam.cz

