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Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:

 Obecní úřad Kameničná informuje: 
3.4.2008 - Asekol nabízí všem obcím a posledním prodejcům zdarma ekologické a
ekonomické řešení sběru drobných elektrozařízení prostřednictvím E-BOXU. K datu
22.5. si e-box objednalo již 1033 obcí.
S účinností od 15.7.2008 dochází ke
změně přílohy č. 3 „Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení“. Ke
změně dochází v souvislosti s navýšením
odměny o novou bonusovou složku. Ta
poskytuje obci možnost navýšení celkové
roční odměny až o 30%.
Obec Kameničná se zařadila mezi
prvních 1033 obcí a má již také svůj EBOX, který najdete za dveřmi
Obecního úřadu.

Můžeme se tak ekologicky zbavit např. nefunkčních kalkulaček, starých
telefonů, počítačového vybavení, walkmanů, MP3 přehrávačů, a další
spotřební elektroniky.






Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci červnu a červenci.
oslaví významné životní jubileum.

Gratulujeme!



Co se událo:
20. 4. 2008

Přivítal pan starosta nového občánka Šimona Pecháčka

30. 4. 2008
Pálení čarodějnic
3.5.2008
Soutěž o Jablonskou tanečnici
3.5.2008 se děvčata z TJ Sokol Kameničná účastnili tanečních závodů v Jabloném
nad Orlicí „O Jablonskou tanečnici“. Malé orientální tanečnice pod vedením Ivety
Kacálkové si přivezly letos již svůj pátý diplom. – 3. místo. Zkusit jak silná je
konkurence vyrazili i starší dívky s Terezou Leitnerovou , které vystupují pod
názvem „Energies“. Účastnici se se skladbou Upírky a ze soutěže si přivezli svůj
první diplom za 2. místo. Dozor jim za nepřítomnou Jitku Rolečkovou dělala Iveta
Kacálková.
8. a 9.5.2008 Den otevřených dveří ve Slatině nad Zdobnicí
8.5.2008 se konala Školní akademie ve Slatině nad Zdobnicí v rámci Dne
otevřených dveří. Součástí programu bylo i vystoupení našich dětí z TJ Sokol
Kameničná.
25. 5. 2008 Setkání důchodců
25.5.2008 se konal Sraz důchodců v sále u Veverků. O program se jim postaraly
děti z TJ Sokol Kameničná pod vedení Ivety Kacálkové a Jitky Rolečkové, děti ze
ZŠ Slatina nad Zdobnicí pod vedením paní učitelky Sojkové, kterou zastoupila pro
nemoc Jana Mrklovská. Jako hosté vystoupila skupina orientálních tanečnic –
cikánek „Pouštní růže“ s Lenkou Semrádovou.
Posledním vystoupením v pestrém programu bylo vystoupení dívek a žen z TJ
Sokol Kameničná pod názvem Country bar 2. Do této taneční skupiny, která se
stará o předtančení na Country bál přibyli letos i dva muži. Kovboj tělem i duší
Jaroslav Talafant a koňský zadek zastoupil Pavel Kacálek.

30.- 31.5.2008 se konala soutěž „Mladý plamen“ v Mladkově. Domů si malí
hasiči přivezli dva poháry.
Dopsat.......viz. Tomáš.............................
24.5.2008 Hasiči dospělí

1.6.2008 Kamenská míle
Již druhým rokem proběhla na hřišti za Veverkovými soutěž v běhu ve všech
kategoriích. Od těch nejmenších předškolních až po dospělé.
Odměnou kromě nadšeného potlesku přihlížejících diváků byly různé drobnosti od
sponzorů a medaile vyrobené v Chráněné dílně v Neratově.
Součástí odpoledne bylo i slavnostní pokácení Máje, která stála na hřišti od Pálení
čarodějnic. O pilu (roubičku) se přetahovali Lukáš Grof s Martinem Štěpánkem st.
za povzbuzování Tomáše Aulicha.
O občerstvení se postarali Iveta a Pavel Kacálkovi. I přes malou účast dospělých
se vypil sud piva.
Odvážným běžcům „Sportu zdar!“ .

Co nás čeká:
13.-15.6.2008 Jednou z akcí na kterou se těší děti celý rok je opakování
loKamenský víkend v Pastvinách /další informace budou v příštím
zpravodaji/



Turnaj v Ringu

Výprachtice 2008

26.4.2008

TJ Sokol Kameničná tento rok reprezentovala pouze Katka Aulichová, která si ve smíšeném
družstvu KA-PRO ve smíšeném rozumí se složeném z Kameničné a Výprachtic )
vybojovala páté místo z jedenácti zúčastněných.
Okresní kolo v atletickém čtyřboji

22.5.2008 Ústí nad Orlicí
V letošním roce se okresního kola zúčastnilo 11 dětí , takže jsem musela požádat Tomáše
Aulicha o dopravu Avií. Nakonec jich jelo jen deset, protože Simča Kotyzová onemocněla.
Ale i v deseti děti vytvořili silný tým a 6 z nich si vybojovalo postup do krajského kola, které
se bude konat 14.6.2008 v Pardubicích. Zlato vybojovala Romana Kalousová a Katka
Aulichová, stříbro Pája Štěpánková, Kamila Trejtnarová skončila čtvrtá, Vojta Kalous pátý a
ještě za šestého místa si postup zajistila Danuška Mrklovská, přesto že na tyto závody jela
poprvé.
Ostatním chybělo jen trochu štěstíčka, ale i přesto podali velmi kvalitní výkony.
PO očima dětí 2008

Okresní kolo
I v letošním roce SDH Kameničná poslala výtvarné práce našich mladých hasičů do Ústí
nad Orlicí, kde se práce vyhodnocovaly.
Výsledky: kategorie ZŠ1 – Vítek Beran –
1.místo
kategorie ZŠ3 – Katka Aulichová – 1.místo
kategorie ZŠ4 - Tereza Aulicová – 1.místo
kategorie L2 - Katka Aulichová – 2. místo ( literární)


 OBECNÍ KNIHOVNA 
Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. Kolem 21.
června začíná na severní polokouli léto.
Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například od červenání ovoce a jahod v
tomto měsíci. Někdo odvozoval slovo od červenosti vůbec nebo od červů, kteří v
tomto období dělají škody zvláště na štěpích a ovoci. Erben odvozoval původ
slova červen od červenosti růže šípkové, která v červnu nejbujněji kvete. Někteří
odvozují jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo
barvivo.
Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má a vždy měl 31
dní.
V původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. V roce 44 př.
n. l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský senát na návrh Marka Antonia
změnil na počest Julia Caesara název měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil,
Quintilis na Julius.

Uzávěrka příštího čísla bude 31.5.2008
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

