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šZasedání obecního zastupitelstva›
č.38
25.8.2014
Usnesení:
1.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
rozpočtovou změnu č. 3 v částce 6 592,- Kč dotace na obecní les, viz příloha zápisu rozpočtovou změnu č. 4
přijmy- 25 000,-Kč. zvýšení a25 000,-Kč. snížení
výdaje- 410 000,- Kč zvýšení a 410 000,- Kč snížení
viz. Příloha zápisu
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a bere na vědomí Dodatek č.2 Sdružení obcí ORLICKO na
poskytnutí příspěvku v období roku 2014 – 2024.

3. Různé:
3.1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: prodej obecního pozemku p.p.č. 494/19 o rozloze 114 m2 v k.ú.
Kameničná paní Jiřině Bundzíkové za smluvní cenu 25,- Kč za m2. Kupující hradí náklady na sepsání kupní smlouvy a
vklad do katastru.
3.2. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje: nákup p.p.č. 580/53 v k.ú Kameničná o rozloze 111 m2 za 40,- Kč m2
od pana Miloše a Blahomila Hovadových. Zároveň tímto revokujeme usnesení zastupitelstva č.21 z 27. 12. 2012
bod.4.
3.3. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí dokončení modernizace sociálního zařízení Mateřské školy
Kameničná provedené firmou Vítek a spol. Lukavice s vyúčtováním 262 446 Kč včetně DPH.
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šObecní úřad informuje: ›
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Kameničná
ve dnech 10. a 11. října 2014
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i n f o r m u j i v o l i č e , že volby
do Zastupitelstva obce Kameničná se uskuteční
v pátek 10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 11. října 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: čp.33 Kameničná –
zasedací místnost Obecního úřadu

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a
státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání
jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu (např. průkazem o povolení k
trvalému pobytu na území České republiky či cestovním pasem jiného členského státu Evropské unie).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 7. října 2014, ve dnech voleb
volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.
V Kameničné dne 22.9.2014
Ing.Milan Sklenář

Vážení spoluobčané,
Uplynuly 4 roky volebního období a blíží se komunální volby do obecních
zastupitelstev, které se uskuteční 10 a 11 října 2014.
Dovoluji si Vás touto cestou pozvat k volbám, abyste vybrali z nabídky 15ti
kandidátů do zastupitelstva naší obce na příští 4 roky.
Zároveň touto cestou děkuji za spolupráci stávajícím členům zastupitelstva obce a
za podporu organizacím obce i jednotlivcům.
Nově zvoleným zastupitelům obce si dovoluji popřát hodně úspěchů a dobrých
nápadů.
Děkuji
Milan Sklenář
starosta

Hlasovací lístky
Vážení občané.
Společně se Zpravodajem č.70 jste obdrželi Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva obce
Kameničná dne 10. a 11. října 2014.
Pečlivě si prohlédněte obě strany hlasovacího lístku. O proti minulým letům je 16 kandidátů, volit
můžete z 15 kandidátů. Pan Lhoták odstoupil. Své kandidáty označujte křížkem v políčku patřičného
kandidáta. Volí se 7 členů zastupitelstva.
Ať máte šťastnou ruku !!
Marie Čáslavková
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OZNÁMENÍ

VIKA Kameničná a.s.
vydává ze svého skladu v Helvíkovicích na Popluží
( tel: 731 449 737 – p. Jirouch )

obilí na nájemné a naturálie za rok 2014

v termínu od 14.10.2014 do 30.10.2014
vždy
v úterý od 13.00 do 17.00 hod a ve čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod
(úterý 28.10. svátek bude nahrazen středou 29.10.)
Pytle na obilí si vezměte s sebou! Případně je možno je zakoupit za 15,-Kč/kus na místě.
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›Společenská rubrika ›
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v listopadu oslaví významné životní
jubileum.
Listopad

Václavek Karel

70. let

Páchová Libuše

65 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
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šCo se událo ›
My děti z Mateřské školy Kameničná máme radost!
Máme radost, že skončily prázdniny, a že jsme se vrátili do naší opravené školky. Koukáme se do
nového zrcadla při čištění zubů a máme to v umývárně a na záchodech moc pěkné. Tak jsme Vám to
vyfotili, abyste taky měli radost, a mohli jste s námi poděkovat všem dospělákům, kteří nám to zařídili.
Paní učitelka říká, že nejvíc máme poděkovat Obecnímu úřadu, panu starostovi a zastupitelstvu (to
nevíme co je).
Taky už k nám nikdo cizí nemůže na návštěvu do zahrady, protože máme nový plot a zavřenou bránu. I
za to Vám děkujeme.
Vašík, Borísek, Ernestek, Sárinka,
Mireček, Vendulka, Kubík, Nikolka,
Anežka, Davídek, Maruška, Barborka,
Eliška, Klárka, Dominik, Julinka,
Lucinka, Tomášek, Márinka, Maxík,
Isabellka, Rozálka, Filípek, Eliška.

16. 8.

Dračí lodě 2014

Rok se zase sešel s rokem, všichni školou povinní si užívali letní prázdniny, ti dospělejší zase
dovolené a my měli v kalendáři tři vykřičníky, protože bylo nutné začít nahánět posádky Draků a
Dračic na letošní klání dračích lodí. I letos se nám podařilo obsadit obě posádky, takže zelená i růžová
trička byla opět potřeba v plném počtu.
Všichni jsme se sešli 16. 8. 2014 v Pastvinách Na Pláži, kde se závody konaly. Nevím, kdo měl
letos na starosti počasí, ale asi objednával pozdě, protože nám moc nepřálo. Chvílemi pršelo (taky
dobře, alespoň nikdo nemohl vyčítat kolegovi před sebou, že ho při pádlování osvěžil vodou
z přehrady, protože všichni byli mokří úplně stejně), byla zima, ale i tak nikdo hlasitě nenadával,
všichni čekali bez reptání a připomínek (DÍKY, POSÁDKY!!!). Sledovali jsme ostatní závodníky, jak
zdolávají svůj boj s časomírou a naštěstí se nikdo nenechal zastrašit, když se dvě lodě převrátily…
(vsuvka jedné z autorek: Omlouvám se všem, které už tolik let přesvědčuju, že dračí loď nelze
převrátit… Jde to a letos se to podařilo dokonce opakovaně… Naštěstí se takové nedopatření stává
MAXIMÁLNĚ jednou za deset let, takže už je zase na nějaký ten rok vybráno…).
Nakonec se nám dračí klání docela vydařilo. Draci dojeli na celkovém 11. místě z 24 lodí ve
své kategorii s časem semifinálové jízdy 00:55,78 a Dračice vyšplhaly (vlastně dopádlovaly) na třetí
místo mezi osmi ženskými posádkami s finálovým časem 01:05,72.
Už šest let (spíš pět, poprvé jela za Kameničnou pouze jedna posádka) se kolem poloviny srpna
sejde 40 lidí plus bubeník z naší vesnice a širokého okolí a hájí naše barvy proti posádkám vyloženě
suchozemským i zasloužilým vodákům.
Letos pastvinskou vodu čeřily za Dračice tyto statečné: Jana Kratochvílová, Šárka Martincová,
Jitka Rolečková, Iveta Kacálková, Hanka Pecháčková, Lucka Kotyzová, Radka Matyášová, Jarča
Kalousová, Radka Půlpánová, Aneta Krejsová, Jarmila Černá, Simča Kotyzová, Lenka Kacálková, Pája
Štěpánková, Terka Aulichová, Eva Beranová, Eliška Radlingerová, Kája Kotyzová, Aneta Vábrová, Šárka
Javůrková. Tempo jim z bubenického sedátka udávala Erika Beranová.
Zelené tričko za Draky v tomto roce řádně namočili: Mirek Mrklovský, Tomáš Aulich, Milan
Štantejský, Petr Roleček, Láďa Aulich, Lukáš Aulich, Láďa Kacálek, Jirka Kalous, Jakub Hostinský + další
posila, Jakub Krejsa, Pavel Kacálek, Ruda Kalous, Veronika Aulichová, Ondra Aulich, Martin Koucký,
Honza Krejsa, Martin Brokeš, Olda Tichý a Tonda Kaplan. Do bubnu statečně tloukla Danča Mrklovská.
Děkujeme všem zúčastněným a s vodáckým AHOJ zase příští rok na Pastvinách (a loď by se už
převrátit neměla, docent Chocholoušek to říkal…)!
Jana Mrklovská a Danča Mrklovská

Motosraz Kameničná – návštěvnicky nejúspěšnější akce celého roku. Letos jim počasí opravdu
přálo a Kameničnou ten den
projelo přes 130 motorek.
Celé akce se účastnilo přes
300 lidí. Jako hosté vystoupili
Country energies s mixem
skladeb od roku 2008 a
břišní tanečnice z Letohradu.
Gratuluji pořadatelům k
další vydařené akci.

J. Rolečková

šCo nás čeká›
18. 10. DRAKIÁDA od 14 hodin. Sejdeme se na kopci, kde si můžete tentokrát,
pokud žádného draka neseženete nebo nepostavíte, zakoupit nějakou tu létající
potvoru na místě. Registrace draků proběhne na místě. Občerstvení zajištěno. Jako
zábavu máme připravenu i logickou soutěž pro děti a dospělé. Při nepřízni počasí
proběhne letecká soutěž o ceny na sále.
V sobotu 29.11.2014

ROZSVÉCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU od 16:30 hodin
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šZpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná›
9.8. – výlet na kolech –zúčastnilo se 9 lidí,trasa vedla přes Rokytnici, vedoucí Š.Martincová
30.8. – proběhl ve spolupráci tradiční dětský den. Ženy zajistily občerstvení,Hasiči soutěž ve střelbě
ze vzduchovky o cenu starosty.
Děti musely ve dvojicích absolvovat trasu pojatou jako Zimní olympiáda /2 roky už kvůli sněhu nebyly
lyžařské závody,tak aby děti nebyly ochuzený o zážitky/. Procházely stanovišti : sjezd na lyžích, slalom,
běh, biatlon, aj.,sbíraly písmenka do tajenky a po jejím uhodnutí dostaly sladkou odměnu a diplom
/zhotovila J.Rolečková/.
Nedílnou součástí bylo i složení básně z těchto slov: vločka,námraza,sníh,leden,zlomenina,obleva.
Z těch nejlepších oceněných vybírám:
„ V lednu spadla vločka,viděla to kočka.
Kocour kříčí sníh,jedem na saních.
Pak přišla obleva,ohlédli se do leva.
Protože tam bylo namrzlo,tak jim to uklouzlo.
Zlomili si tlapku,bolelo to kapku. „ /Dufkovi/
„ Nastal krásný zimní čas,leden,sníh a mráz.
Padá vločka na námrazu,bum bác a ruka je v hajzlu.
Zlomenina jako hrom, nechápu,že jsem jako slon.
Ať už přijde obleva,uf,to bude úleva.“ /Faiferová Aneta a spol./
Doprovodný program:
- houpačky –
z Klášterce dovezl Jirka Veverku
- projížďky na koni –
Chaloupková Adéla s partnerem
- jízdy na čtyřkolkách –
technické služby p. Vrkoč
- líčení –
Aneta Krejsová,Dana Kacálková
- ozvučení +hudba –
Víťa Beran
a jako hřeb odpoledne ukázka sov a dravců z Králík.
Účast 33 závodníků,na stanovištích 26 pořadatelů z řad mládeže i dospělých – tímto jim děkuji a i
ostatním za příjemné odpoledne.
Připravuje se:
- vánoční zpívání - nácviky spustíme, jen co se domluvíme na repertoáru,sledujte vývěsku, další
hudebníci a zpěváci vítáni, hlaste se!!!
- 5. -7. 6. 2015 se koná Sokolský slet v Brně, kde jsme ještě nebyly se ženami cvičit. Proto se budeme
učit novou skladbu – až v lednu – zájemci hlaste se u J. Kratochvílové
mladší žákyně -

CVIČEBNÍ HODINY:
v rytmu hudby . – pátek – 17.30 -19 hod.(od 21. 10) /vede Jitka
Rolečková/

mladší žactvo od 4 let –
ženy –

po 17. 10. po hasičských závodech - /vede Hana Pecháčková/
leden 2015 asi úterý – nácvik skladby pro slet /J.Kratochvílová/

- jinak jezdíme stále cvičit do Slatiny a máme místo v autě – v pondělí od 19 na Pilates a ve čtvrtek od
19.30 na jogu
chlapci a muži – shání se dobrovolník, který by se cvičení ujal !!! – prostor a náčiní v sále je
Jana Kratochvílová
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šZ knihovny›
18. – 22. 8. – přívesnický tábor Kameničná „Cesta kolem světa“
A je to za námi. Tábor tentokrát opravdu utekl jako voda. Sešli jsme v pondělí a rozdělili
zdělili se do jednotlivých týmů:
Posádka 1. – kapitán lodi: Síma Kotyzová – plavčíci: Majda, Kuba, Radim, Eliška, Marek
Posádka 2. – kapitán lodi: Erika Beranová – plavčíci: Dan, Terka K., Deniska, Oliška, Péťa
Posádka 3. – kapitán lodi: Danča Mrklovská – plavčíci: Pája, Anička, Zuzka, Zdenča, Jenda
Posádka 4. – kapitán lodi: Kamča Trejtnarová – plavčíci: Víťa, Kája, Míša, Líba, Vojta
Posádka 5. – kapitán lodi: Kája Kotyzová – plavčíci: Věrka, Aneta, Pája K., Arun, Terka B.
Posádka 6. – kapitán lodi: Stáňa Kalousová – plavčíci: Zuzka, Káťa, Nelča, Martin, Lukáš
Za vedení třech admirálů Jitka Rolečková, Šárka Martincová, Jana Kokešová a zdravotníka Barči Kokešové.
Dobrodružství bylo opravdu hodně.
PONDĚLÍ – dopoledne bylo plné vyrábění, ale hlavně seznamovaní. Někteří už byli na táboře několikrát, ale jiní se
k nám nalodili poprvé. Čekala nás první část cesty a to ta nejdelší. Cesta do Číny pro housenku bource morušového.
Vyrábělo se oblečení na cestu a další důležité drobnosti. Cesta byla plná nástrah, ale s housenkou se vrátili všichni.
Aláh akbar nás provázel celý den a do dnešního dne si celá posádka pamatuje kde leží Mecca .
ÚTERÝ – dopoledne bylo opět vyráběcí, malovaly se hrnečky a lžičky,
ale také hravé. Námořníci byli neustále v koši a to doslova. Odpoledne
se vyrazilo dál přes Tichý oceán se zastávkou na Havajských ostrovech.
Bohužel loď na dálkové ovládání se nám
zamotala do chaluh a tak se přes oceán
letělo vrtulníky v sále. Havaj ale byla.
STŘEDA – dodělávali se poslední věci na
cestu a drobnosti.Vyrábělo se z filcu a
keramiky.
Čekala nás cesta přes
Ameriku, přechod přes nepřátelské
indiánské území a záchrana indiánských
kmenů. Večer už se chystaly pelíšky na spaní a stavěly se stany. V noci
proběhl i útok na táborovou vlajku. Posádka ji však hlídala dobře. Noční
stopovaná a stezka odvahy zakončila den.
ČTVRTEK – konečně byl onen očekávaný den plný dobrodružství tu. Ráno
čekal celou posádku autobus, který nás odvezl do Týniště nad Orlicí, kde se
jednotlivé týmy nalodily na rafty a vydaly se opuštěným korytem řeky
Orlice vstříc dobrodružství. Čekala nás cesta po vodě opuštěnou krajinou
až do Křenic u Třebechovic pod Orebem. Čekalo nás mnoho nástrah. Píchlý
raft, kameny, keře, padlé stromy a komáři nás provázeli celou cestu.
Odměnou posádkám byla hromada řízků po pět a půl hodinové cestě na
raftech. Zjistili jsme, že to ti cestovatelé a objevitelé opravdu neměli
jednoduché. Odměnou všem upádlovaným námořníkům byla návštěva
TONGO v Hradci Králové. Areál plný prolézaček, lezeckých stěn, trampolín

a dalších blbinek (více na www.tongo.cz). Přijeli jsme zpět skoro v devět hodin večer unavení, ale plni zážitků.
Pátek byl už víceméně odpočinkový. Nevyšla nám jen táborová hra dětí proti rodičům VLAJKOVANÁ. Jinak byla tato
bojová a strategická hra určitě i jako loni nejúspěšnější hrou tábora.
Ahoj plavčíci a příští rok se budu těšit.
Jitka Rolečková

Děkuji:
Šárce Martincové a Janě Kokešové – za týden jejich času. Mariánu Leitnerovi, Jarče Kalousové a Petru
Rolečkovi za pádlování na raftech a péči o svěřenou posádku. Paní kuchařce a Štěpánce za vaření a
svačinky – uživit 40 hladových krků není jednoduché. Instruktorkám jednotlivých týmů za péči o své
plavčíky. Panu řidiči autobusu za obětavé celodenní čekání na rafty na řece. Obecnímu úřadu za
bezplatný pronájem prostor – bez velkých prostor by tábor nebyl. SDH Kameničná za půjčení stanu.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli vřelé díky.
Fota z tábora jsou ke stažení v knihovně a postupně se objeví na webových stránkách
obce.

Kandidáti do obecního zastupitelstva
Protože volby už jsou za dveřmi a nás čeká volba sedmi kandidátů do obecního
zastupitelstva, rozhodla jsem se ulehčit Vám práci a seznámit Vás s patnácti obyvateli naší
malebné obce, jež měli v anketě nejvíce našich hlasů a byli ochotni kandidovat do
zastupitelstva. Hektické tempo dnešní doby, pracovní vytížení a nedostatek příležitostí
k setkání starších a mladších generací nám neumožňuje znát je tak, abychom byli schopni
mezi nimi dobře vybrat. Rozhodla jsem se je navštívit a zeptat se jich na to, co by určitě
zajímalo i Vás.

Č. 1

Marie Cimrová 55let
V Kameničné žije již 31 let. Pracuje jako OSVČ a před odstupující paní
Čáslavkovou čtyři roky vykonávala funkci zástupce bývalého starosty
pana Josefa Felgra. V dalších letech zůstala členem Zastupitelstva obce
Kameničná a vykonávala funkci předsedy kontrolního výboru. Je
členkou svazu žen, TJ Sokol a SDH Kameničná. Aktivně se podílí na
organizaci akcí pořádaných těmito složkami. Čtrnáct let vedla mladé
hasiče. Má dobrý všeobecný přehled.

Č. 2

Ing. Jana Kratochvílová ml. - 28 let.
Patří mezi rodilé občany Kameničné. Vystudovala VŠ ekonomickou v Praze,
kde žila a pracovala jako bankovní úředník. Vrací se zpět do Kameničné,
kde buduje rodinné zázemí a těší se na nadcházející mateřskou dovolenou.
Je členem TJ Sokol a SDH Kameničná. Ráda by omladila zastupitelstvo
novými myšlenkami.

Č. 3

Mgr. Šárka Martincová - 26 let
Patří mezi rodilé občany Kameničné. Vystudovala Pedagogickou fakultu v
Olomouci a pracuje jako učitelka ZŠ v Písečné. Je aktivním členem hasičů,
kde vede mladé hasiče, členem TJ Sokol, SPZ o.s. a Svazu žen. Má skvělý
všeobecný přehled o dění v obci a bývá v pozadí většiny volnočasových
akcí. Přestože buduje rodinné zázemí, nikdy nelituje obětovat svůj volný
čas pro práci s dětmi.

Č. 4

Ing. Jana Kratochvílová - 53 let
Patří mezi rodilé občany Kameničné. Vystudovala VŠ zemědělskou v Brně a
pracovala (pokud počítá brigádnickou činnost) již od svých 12 let
v zemědělství v místním družstvu. Ve Vika Kameničná v současné době
zastává funkci agronoma. Je předsedou TJ Sokol Kameničná a
organizátorem většiny akcí pořádaných TJ. Současně je aktivním členem
Hasičů a Žen.

Č. 5

Ing. Milan Sklenář - 53 let
Patří mezi rodilé občany Kameničné. Vystudoval Mechanizační fakultu VŠZ
Praha a v současné době pracuje jako OSVČ v oblasti zprostředkování
obchodu a služeb. Je již druhé volební období ( 8 let) starostou obce
Kameničná. Má všeobecný přehled v oblasti státní správy a umí jednat
s lidmi. Je členem TJ Sokol a SDH Kameničná.

Č. 6

Pavel Václavík - 58 let
Ke Kameničné přilnul již ve svém mládí, kdy zde pracoval jako
elektrikář v zemědělském družstvu a našel si zde svou manželku.
V Kameničné bydlí již 12 let. Do zastupitelstva se rozhodl
kandidovat, aby zde pomohl vytvořit podmínky pro mladé schopné
občany, kteří nám z důvodu nedostatku zaměstnání odchází do
měst. Rádi bychom jim vytvořili podmínky k návratu do rodné
vesnice. Jako OSVČ pracuje 23 let a rád by předal zkušenosti
z dlouhodobého podnikání.

Č. 7

Lukáš Jirčík - 27 let
Patří mezi rodilé občany Kameničné. Vyrostl zde, vybudoval
rodinné zázemí a založil rodinu. Již 8 let pracuje jako policista.
Vystudoval strojní programování na SPŠ v Rychnově nad Kněžnou.
Je velitelem zásahové jednotky SDH obce Kameničná a člen SPZ o.s.
a TJ Sokol, pořadatelem rockových zábav a každoročního
motosrazu v Kameničné.

Č. 8

Josef Kalous - 35 let
Patří mezi rodáky obce Kameničné. Vystudoval SOU
elektrotechnické v Letohradě a maturoval tamtéž. Je 12 let
zaměstnancem žambereckého Buhleru na pozici elektromechanik
pro textilní a potravinářské stroje. Zajímá jej dění v obci a rád by se
na něm aktivně podílel. Chtěl by vnést svěží vítr do obecního
zastupitelstva.

Č. 9

Lenka Skalická – 33 let

Mé jméno je Lenka Skalická, je mi 33 let. Vystudovala jsem
střední průmyslovou školu v Šumperku, obor Informační
technologie. Pocházím z Velkých Losin. Do Kameničné jsem se
přistěhovala s manželem v roce 2005. Společně podnikáme v
oboru Včelařství a maloobchod.
Nejraději ze všeho mám rodinu a přátele, včely, naše
hospodářství a zahradu, přírodu, všechny aktivity spojené s
vodou, knížky a cestování.
Byla mi nabídnuta kandidatura do zastupitelstva na základě
anketních lístků, kde jsem od vás získala několik k tomu potřebných hlasů. Nebylo to pro
mě jednoduché rozhodnutí. Jsem člověk spíše svobodomyslný, bez vztahu k politice, ale o
to víc otevřený k názorům druhých lidí v běžném životě. Proč kandiduji? Ráda se budu
podílet na rozvoji naší obce.

Č. 10

Milan Šána – 59 let
V Kameničné bydlí od roku 2011 a říká, že nezná všechny
obyvatele. Protože ho neznáme, vyptala jsem se ho na to,
co dělal dříve a na jeho povolání. Byl vychovatelem,
učitelem, vedoucím skladu, hlavním kontrolorem,
kameramanem televize NOVA a vedoucím střediska
výchovné péče a nyní je už 14 let kurátorem pro děti a

mládež na Městském úřadu v Rychnově nad Kněžnou kde mimo jiné zastupuje děti při
jednání soudu a na policii. Ve volném čase hrál více než 20 let divadlo. Je celoživotním
muzikantem a moderátorem. Nabízí své praktické zkušenosti z oblasti práva a státní správy.
Od malička mu všichni říkají „Míťo“ a pokud si do vyhledavače na internetu napíšete Míťa
Šána, budete o něm vědět mnohem víc.

Č. 11

Ludmila Kotyzová – 49 let
V Kameničné žije již 20 let. Vystudovala poštovní školu v Trutnově a
25 let pracovala na poště a nyní pracuje jako obchodní zástupce
firmy Bocus. Je předsedkyní a organizátorkou většiny akcí Svazu žen.
Kandiduje, protože ji není lhostejný osud naší obce. Chtěla by se
podílet na rozkvětu a jejím zlepšování.

Č. 12

Tomáš Aulich – 48 let
Patří mezi rodilé občany Kameničné. Vystudoval střední lesnickou
školu ve Šluknově. Ve Vika Kameničná pracuje již od roku 1996.
Je starostou SDH Kameničná, člen TJ Sokol. Má ve správě Avii, se
kterou zajišťuje zcela dobrovolně veškerou dopravu dětí,
mládeže i dospělých.

Č. 14

Radomíra Matyášová – 50 let

Patří mezi rodilé občany Kameničné. Vystudovala gymnázium v Žamberku a poté
ekonomiku a výpočetní techniku na SEŠ v Náchodě. Do roku 1993 byla zaměstnancem
TELECOM a v současné době pracuje na Správě Parishových lesů v Žamberku. Kandiduje,
protože jí není lhostejné hospodaření obce a malá informovanost obyvatel. Ráda by se
podílela na zlepšení v této oblasti.

Č. 15

Petr Roleček - 39 let
Patří mezi rodilé občany Kameničné. Vyučil se jako zedník. Maturoval
na vojenské škole v Moravské Třebové. Dlouho pracoval jako voják
z povolání. Po odchodu z armády se stal OSVČ v oblasti topení.
V současnosti je zaměstnancem firmy GAF Žamberk. Je členem TJ
Sokol. Má dobrý všeobecný přehled.

Č. 16

Aneta Krejsová – 27 let
V Kameničné žije 4 roky. Pochází z Ostrova u Lanškrouna a
s manželem se potkala ve škole. Studovala ekonomiku a účetnictví
na střední škole v Dolní Lipce. Už šestým rokem pracuje u policie.
Je členem SDH a SPZ o.s. V současné době je na mateřské
dovolené. Do obecního zastupitelstva se mimo jiné rozhodla
kandidovat proto, aby omladila současné složení zastupitelů, a
přinesla nové myšlenky.

Doufám, že jsem Vám kandidáty trochu přiblížila a všem děkuji za spolupráci.
Jitka Rolečková

Vyrábíme v knihovně
Po táboře nám tu zbylo trochu keramické hlíny. Než povezeme koncem
října na vypálení keramiku z tábora, byla by škoda zbytek hlíny ještě
nevyužít. Pokud si chcete přijít něco vyrobit, budete vítáni. Zájemci
hlaste se v knihovně nebo J. Rolečkové tel: 603 116 371. Sejdeme se
v sobotu 16. října od 16 – 18 hodin.
S sebou váleček na nudle nebo láhev bez alkoholu.
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Obec Kameničná a Diakonie Broumov vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), Domácí potřeby-nádobí bílé i
černé, skleničky- vše nepoškozené, Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, Obuv – veškerou
nepoškozenou, Hračky – nepoškozené a kompletní, Peří, péřové přikrývky a polštáře, Knihy

Sbírka se uskuteční :

dne: v pátek a v sobotu 10. a 11. Října 2014
čas: od 8:00 do 17: 00 hodin
místo: Sál obce u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
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Uzávěrka příštího čísla bude 30.11.2014

Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

