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YáŽená panístarostka
Ing. Renata Kalcovská a ko|.

obecníúřad v Ka|ištích
251 65 Ka|iště

VáŽená paní starostko,
my. níŽe podepsaníobčanéobcí Kaliště, Lensedly a Poddubí, bychom Vám a Vašemu vedení

obecního úřadu rádi upřímně poděkovali za práci v up|ynu|ém vo|ebním obdobíve prospěch nás
obyvatel i obcí, ve kteých Žijeme'
Ne|ze přehlédnout' co všechno se během Vašeho zkráceného mandátu v našem okolízměnilo
k |epšímu.Především oceňujeme skvělou informovanost o veškerém dění v našich obcích a oko|í

prostřednicfuím webových stránek azpráv elektronickou poštou. S tím souvisí i oŽivení

společenskéhoděnÍ' at' uŽ to by|y akce pro děti (|ampiÓnový průvod s dýněmi, drakiáda, dětský
den), setkání seniorů, zdobenivánočních stromů a zpivání ko|ed a v neposlední řadě i uspořádání

brigád na úk|id veřejného prostranství. V upravených obcích se zkrátka žije příjemněji a nakonec je
to i našídobrou vizitkou'

Ale podaři|y se i da|šívýborné věci, jako je vybudování dětského hřiště v Poddubí včetně
vysázení stromků nebo investice do obecní bytovky rovněŽ v Poddubí.
Vyřeši|a se d|ouhá Íétaopomflená bezpečnost obyvate| i návštěvníkůLensedel a Ka|išt'při
výjezdu z bočníchkomunikací na h|avnísilnici instalací to|ik potřebných zrcadel. Ve|mi dobrá je

i

zpráva o získání dotace na zateplení budovy obecního úřadu, čímžobec do budoucna ušetříza
energie a tyto prostředky bude moct investovat jinam.
Uvědomujeme si, Že práce pro občany a ob,ecné b|aho nenív současnédobě vůbec
jednoduchá a

m

ísto pomoci a dě|né spolupráce bývá často .'oceněna'. nevděkem či dokonce

podpásovou krítikou' To jistě mŮŽe kdekoho znechutit a nebylo by divu.
Proto jsme ve|ice rádi' vážená panístarostko, Že jste se Vy i Vaši spo|upracovníci ze

současného vedení obecního úřadu Kaliště v nadcházejícich komuná|ních vo|bách rozhod|i znovu
kandidovat a v pří5ladě úspěchu pokračovat v práci pro nás všechny a rozvoj našich obcí, A Že té
práce bude ještě víc neŽ dost, o tom snad netřeba pochybovat.
Ještě jednou Vám děkujeme za up|ynulé volebníobdobÍa přejeme vo|ičskou přÍzeň i pro příští
|éta!

V Kalištích'?4. září ?014
Podepsaníobyvatelé obcí Ka|iště' Lensed|y a Poddubív pří|oze:
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