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Připravované akce
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem připravuje
v prvním čtvrtletí roku 2015 tyto akce:
23. 1. 2015

Exkurze v Budvaru - zájezd
zájemci z řad občanů – hlaste se
prosím nejpozději do 4. ledna
u pana P. Kuby, č. p. 5

Odjezd v 16 hodin
od autobusové
zastávky Kaliště

14. 2. 2015

Masopustní posezení s občany
vystoupí děti z mateřské školy
hraje živá hudba a večer DJ

Začátek ve 14 hodin*

Tradiční ples SDH Kaliště
hraje Generace Telč

Začátek ve 20 hodin*

7. 3. 2015

Zpravodaj
obce Kaliště

*akce proběhnou v kulturním domě v Kališti.

Životní jubilea
V prvním čtvrtletí roku 2015 oslaví významné životní jubileum tito občané:
40 let oslaví dne 7. února paní Marcela Murová, Kaliště
70 let oslaví dne 24. března paní Jaroslava Doležalová, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu
do dalších let!

PF 2015
Přejeme všem občanům naší obce příjemné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, radosti a pohody v Novém roce!
Obecní úřad Kaliště
Zpravodaj vydává obecní úřad Kaliště, registrováno ministerstvem kultury ev.č. MK ČR E 21901
kontakt, na který lze zasílat příspěvky a připomínky: zpravodajkaliste@centrum.cz,
Občané, slavící životní jubileum, souhlasili se zveřejněním svého jména a věku ve Zpravodaji.
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Slovo úvodem

Informace obecního úřadu

Vážení spoluobčané.

V prosinci 2014 byly na obecním úřadě vybírány platby za vodné a stočné.
Pokud jste nestihli provést platbu do 19. prosince, kdy byly letos naposledy
úřední hodiny (od 22.12. do 31.12. má paní účetní dovolenou) máte možnost
uhradit platbu bezhotovostně na číslo účtu 1466997329/0800, jako variabilní
symbol prosím uveďte číslo svého domu. Informaci o výši platby získáze SMS
dotazem na tel. číslo starosty 723 553 881.

Je po volbách a do vašich schránek se dostává první, nyní již oficiální číslo
nového Zpravodaje obce Kaliště, kterým bychom chtěli přispět k lepšímu
informování o dění v obci Kaliště a v místní části Býkovec. Zpravodaj bude
vycházet jako čtvrtletník, nyní tedy dostáváte do rukou číslo zaměřené na
události, kterými žila naše v posledním čtvrtletí roku 2014 a s nabídkou
připravovaných akcí a životních jubileí našich spoluobčanů pro první čtvrtletí
roku 2015. Pokud chcete přispět do příštího čísla, zašlete prosím do konce
února elektronicky svůj příspěvek na adresu zpravodajkaliste@centrum.cz.
Děkuji Vám za Vaše podněty a za Váš zájem.
Ing. František Szczyrba, starosta obce Kaliště

Nové zastupitelstvo obce
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí.
Ve volbách získalo mandát 7 zastupitelů. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce dne 7. listopadu 2014 byl starostou obce zvolen Ing. František Szczyrba.
Dále byli zvoleni: místostarostou pan Roman Krafka, předsedou finančního
výboru pan Theodor Kalášek a předsedou kontrolního výboru pan Ladislav
Jakoubek. Zastupiteli jsou dále pánové Vlastimil Snížek, Jindřich Kučera a
František Piza. Další jednání zastupitelstva se konalo již za 14 dnů. Na tomto
zasedání byl schválen návrh rozpočtu obce na rok 2014 a byli zvoleni členové
výborů: finančního – paní Ingrid Uhrínová a paní Ivana Navrátilová, DiS.,
kontrolního – paní Stanislava Matějková a pan Tomáš Prokůpek.
Další informace o jednáních zastupitelstva včetně zápisů jsou pravidelně
zveřejňovány na úřední desce a na internetové adrese: www.obec-kaliste.cz
Zveme Vás na další veřejná jednání zastupitelstva obce. Příští se uskuteční dne
8. ledna 2015 od 19 hodin na obecním úřadě. Počínaje měsícem únor 2015 se
budou další jednání zastupitelstva konat každý první čtvrtek v měsíci. Případné
změny budou oznámeny na úřední desce a na webových stránkách obce.

Úřední hodiny obecního úřadu v roce 2015 zůstávají stejné jako v roce 2014:
pondělí až čtvrtek 9:00 až 12:00, pátek 16:00 až 19:00.
Kontakty:
567 374 158 – obecní úřad
723 553 881 – starosta
721 610 187 – místostarosta
V sobotu 13. prosince se v kulturním domě v Kališti uskutečnilo předvánoční
setkání s občany pořádané mateřskou školou ve spolupráci s obecním úřadem.
Teprve dvouleté děti pod vedením paní ředitelky a paní učitelek předvedly
v nových horáckých krojích zajímavé vystoupení na téma kopání brambor:

Poplatky za svoz TKO a za psy budou vybírány na obecním úřadě na konci
měsíce ledna 2015. Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce a na
internetových stránkách obce.
Uvnitř tohoto čísla je vložen list s novými jízdními řády autobusů a vlaků.

