Zpravodaj
Č.5

OBCE KAMENIČNÁ

IV. Čtvrtletí

VOLBY 2000
Ještě o volbách do zastupitelstva kraje Pardubického.
Voleb se zúčastnilo 100 občanů z celkového poštu 263 voličů ,což je 38 % oprávněných voličů.
Do zastupitelstva Pardubického kraje bylo voleno celkem 45 zastupitelů.
Z okresu Ústí nad Orlicí byli zvoleni tito zastupitelé:
Čtyřkalice - Miroslav Chvátil ze Žamberka, ing. Jiří Kubínek z České Třebové, Doc.Ing. Ladislav Maixner Csc
Z Lanškrouna a ing. Petr Šilar z Letohradu.
ČSSD.

Dr.Ing.Karel Ryšán z České Třebové

ODS:

Jiří Čepelka z Ústí nad Orlicí, Jan Čulík z Chocně a Jan Kolomý z Lanškrouna.

KSČM:

Jaroslav Bajt ze Žamberka, Jana Severová z Ústí nad Orlicí, MUDr Bohumil Vaško z Vysokého
Mýta.

Starostové města Žamberk a Letohrad, pan Miroslav Chvátil a ing.Petr Šilar touto cestou děkují voličům obce
Kameničná za projevenou důvěru, kterou jim při hlasování dali.
Zprávy pro občany :
Nové telefonní číslo Kontaktního střediska státní sociální podpory v Žamberku je 0446 / 614960
Řidiči pozor !
Od 1.1.2001 platí nový zákon o pozemních komunikacích. Řidiči budou muset vozit děti v autosedačkách,
v zimním období svítit i ve dne, dávat přednost chodcům na přechodech a za jízdy používat mobilní telefon
jen s pomocí speciální sady.

Obecní zastupitelstvo přeje všem občanům pevné zdraví a šťastné vykročení do nového tisíciletí.
JUBILEA
V měsíci lednu roku 2001 oslaví významné životní jubileum 90 let paní Matylda Reslová. a 75 let pan
Vladislav Aulich .
V měsíci březnu oslaví 75 let pan Klement Kotian.
Touto cestou , jménem všech občanů přejeme jubilantům pevné zdraví , štěstí a osobní spokojenost.
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