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1. Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané. 

Dostáváte do rukou první letošní číslo našeho Zpravodaje a jsem rád, že Vás mohu na úvod 

pozdravit. Zima snad definitivně končí a začíná mnohými z nás dlouho očekávané jaro a 

s ním spojené práce na zvelebování našich obydlí a zahrádek. Přeji Vám všem hezké jarní 

dny a hodně zdraví a pohody!   

                                                            Ing. František Szczyrba, starosta obce 

2. Ohlédnutí za zimou  

Letošní zima byla poměrně mírná. I přesto si vyžádala 5x uklidit napadaný sníh z obecních 

komunikací. O úklid sněhu se v místní části Býkovec postaral jako tradičně náš smluvní 

partner – firma Farma Javořice z Jihlávky. 

V Kališti letos provedli úklid obecním traktorem zastupitelé, p. Jakoubek, Kalášek a Piza. 

Všem za jejich obětavou pomoc děkujeme.  

Mnozí z nás ani v zimě neseděli se založenýma rukama. Připomínáme alespoň některé 

z úspěšných akcí. Členové SDH Kaliště připravili na silvestra pohoštění pro prokřehlé turisty 

při tradičním výšlapu na Javořici s novinkou v podobě stánku u hraničního buku. V únoru 

proběhl masopust (viz. další čl.), v březnu se konal tradiční hasičský ples v kulturním domě. 

       

Ani v Býkovci nezaháleli. Již 3. ledna se konalo ve zdejším KD u Kujona promítání fotografií 

z let předcházejících a plánoval se rok nový. Téměř o měsíc později po masopustu, v sobotu 

7. března, v prostorách u Kujona proběhl Býkovecký den žen. Muži se starali o to, aby 

ženám nic nescházelo. Po společné večeři, kterou připravili, dostala každá žena zákusek a 

samozřejmě květinu. 

A co nás v Býkovci v nejbližší době čeká? Na začátku dubna společně oslavíme Velikonoce a 

na konci měsíce zapálíme hranici na oslavu čarodějnic. Začátkem května proběhne tradiční 

býkovecká pouť. 

MV, FS 
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3. Masopust 2015 a hasičský ples 
V sobotu 14. února se už po sedmnácté sešli všichni v Býkovci u Kujona, aby společně prošli 

vesnici. Rekordních 43 masek se také utkalo v boji o tu nejkrásnější. Večerní posezení 

s vyhlášením proběhlo tradičně u Kujona. Přinášíme obrázky z této velmi povedené akce: 

       
Masopustní posezení pořádané obcí ve spolupráci s mateřskou školkou a SDH Kaliště, 
plánované na 14. 2. 2015, nás (mladé hasiče, pozn. redakce) přivedlo na myšlenku 
uspořádat při této příležitosti rovněž masopustní průvod, který v Kališti už skoro 
nepamatujeme. Nápad na masopustní průvod se v našich hlavách zrodil nedlouho před 
termínem konání. Navzdory tomu se především díky organizační píli Renči a Vojty podařilo 
dát dohromady 14 masek, které vyšly do ulic před desátou hodinou dopoledne. Masky 
vtrhly do většiny kališťských domů, kde se setkaly s milým přijetím a neodešly odtud s 
prázdnou. V jejich pasti uvízlo i několik bezmocných projíždějících řidičů, kteří museli svoje 
propuštění zaplatit. Vybrané peníze se použijí na zkrášlení právě budované klubovny. 
Průvod masek dorazil těsně před 14. hodinou do kulturního domu, kde v tu chvíli začínalo 
masopustní posezení, na jehož začátek byla zařazena přehlídka a představení masek. 
Program posezení pokračoval vystoupením dětí z mateřské školy, zazpívali jsme si 
s harmonikářem a až do pozdních večerních hodin hrál DJ Robo. Při pohledu na spokojené 
tváře všech zúčastněných si troufám odhadovat, že jsme masky v Kališti neviděli naposledy. 
Tři týdny poté to v kulturním domě opět ožilo, 7. března se totiž uskutečnil hasičský ples. 
K poslechu i tanci hrála skupina Generace z Telče a připravena byla, jako každý rok, bohatá 
tombola. I přes menší než očekávanou účast se dá říci, že se ples vydařil.                         

     

MV, VŠ, FS 
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4. Informace obecního úřadu 
V lednu byly na obecním úřadě vybírány platby za svoz tuhého komunálního odpadu. Pokud 

jste nestihli provést platbu, máte možnost uhradit poplatek v úředních hodinách v budově 

OÚ (pondělí až čtvrtek 9:00 až 12:00, pátek 16:00 až 19:00) nebo bezhotovostně na číslo 

účtu 1466997329/0800, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo svého domu. Informaci o 

výši platby získáte SMS dotazem na tel. číslo starosty 723 553 881.  

Evidujeme rovněž několik opozdilců, kteří neuhradili vodné za loňský rok – žádáme o brzkou 

platbu stejným způsobem, jak je popsáno výše. V jarních měsících proběhne o víkendech 

kontrola a nové zaplombování všech vodoměrů, část vodoměrů bude vyměněna. Žádáme 

majitele objektů, aby umožnili přístup k vodoměru pracovníkům pověřeným OÚ 

k provedení kontroly. Předem děkujeme. 

Každý první čtvrtek v měsíci se konají zasedání zastupitelstva obce za hojné účasti 

spoluobčanů obce. Vám všem, kterým není lhostejný osud naší obce, bych chtěl poděkovat 

za Váš zájem a za účast na našich zasedáních. Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou 

pravidelně zveřejňovány na webových stránkách obce na adrese: www.obec-kaliste.cz  

Na konci loňského roku a v prvním čtvrtletí letošního roku proběhlo několik brigád s cílem 

uklidit nepořádek v budově školičky, pavilonu bývalé školy a místností v budově OÚ. Všem 

zúčastněným děkujeme. Obrázky jsou ze stejné místnosti před úklidem a po něm: 

    
Na posledním zasedání zastupitelstva bylo dohodnuto, že budeme v údržbě zeleně a úklidu 

dosud nevyčištěných obecních prostor pokračovat formou pravidelných brigád, na které vás 

tímto srdečně zveme. Informace o konání brigád budou zveřejněny na úřední desce.      
Obecní úřad 

P.S. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude v Kališti 2.5. od 10:30 do 10:50.h. 

 

http://www.obec-kaliste.cz/
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5. Tříkrálová sbírka  2015 
V sobotu 10. ledna proběhla v obci Tříkrálová sbírka, která je součástí celostátní veřejné 

sbírky organizované Českou katolickou charitou. Koledníci, kteří zvonili u vašich domů, byli 

z  farnosti Studená, kde je  koordinátorkou  sbírky  již  několikátým   rokem   katechetka 

Mgr. Magdaléna Zámostná. 

Vzhledem k vysokému počtu dobrovolníků – téměř 80 dětí a 27 dospělých se letošní rok 

podařilo vytvořit přibližně 30 skupinek. Díky vašemu finančnímu příspěvku bylo 

v zapečetěné pokladničce 1 257,- korun, celkem bylo ve Studené a 21 okolních obcích 

vybráno 58 080,- korun.  

Jménem koledníků Vám ještě jednou děkuji za Váš příspěvek, který bude použit především 

v našem regionu. Kompletní přehled využití Tříkrálové sbírky je možné nalézt na 

www.caritas.cz 

              RR 

6. GoSMS – buďte v obraze 
Vážení občané (stálí i chalupáři), 

protože je jedním z našich cílů Vás v maximální možné míře informovat o dění v obci a  

forma hlášení obecním rozhlasem nám nepřipadá dostatečná, neboť nebývá v době hlášení 

řada z Vás v obci přítomna, případně rozhlas špatně slyší, rozhodli jsme se využít službu 

GoSMS, která nám umožní zpravovat formou SMS všechny, kteří projeví zájem. Pomocí 

tohoto nového nástroje bychom rádi zaregistrovaným občanům rozesílali jednak provozní 

informace typu „nepoteče voda“, dále pak pozvánky na plánované akce apod. 
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Nechceme obtěžovat občany, kteří zájem mít nebudou, a proto prosíme o vyjádření vašeho 

souhlasu (o vaše přihlášení) zasláním SMS ve tvaru „sms info ano příjmení číslo domu“ 

(např: sms info ano krafka 22) na telefon 721 610 187. Pokud si již službu GoSMS nebudete 

přát dále využívat, můžete ji deaktivovat (zrušit své přihlášení) opět zasláním SMS, 

tentokrát ve tvaru „sms info ne příjmení číslo domu“ (např: sms info ne krafka 22) na stejný 

telefon 721 610 187.  

Připravujeme pro Vás nové stránky obce na adrese www.obec-kaliste.cz a zde budete mít 

možnost přihlášení se k odběru služby GoSMS kliknutím na příslušný odkaz.  

RK 

7. Informace SDH Kaliště 

Na jaro místní Sbor dobrovolných hasičů připravil pro veřejnost další akce. V dubnu zvou 
všechny mladé, ale i starší, kteří se chtějí pobavit, na taneční zábavu se skupinou Ros3s. 
Termín konání je 18. dubna od 20:30 hodin opět v místním KD.  

16. května odpoledne se pak na hřišti uskuteční již 18. ročník tradiční hasičské soutěže 
s názvem Memoriál Františka Pizy. Toto setkání hasičů – sportovců je zařazeno do seriálu 
hasičských závodů Pelhřimovská liga v požárním útoku. I proto se čeká velká účast jak 
závodníků, tak diváků. 

Pro náš tým SDH Kaliště ovšem sezóna začíná už zanedlouho. Premiérový závod nás čeká 
v sobotu 4. dubna ve Zdešově na Velikonoční soutěži. V květnu se pak naplno rozjede 
Pelhřimovská liga v požárním útoku (PLPÚ) prvním závodem 2. května v Markvarci (okres 
Jindřichův Hradec). Letošní ročník Pelhřimovské ligy čítá celkem 11 závodů, přičemž Kaliště 
budou hostit hned dva podniky tohoto seriálu. 

Termíny závodů PLPÚ: 

VŠ 

2. 5. 2015 Markvarec (JH) 

záběr z loňského ročníku memoriálu Františka Pizy  

16. 5. 2015 Kaliště (JI) 

30. 5. 2015 Bohdalín 

20. 6. 2015 Kamenice n.L. - noční 

5. 7. 2015 Heřmaneč (JH) 

11. 7. 2015 Střížov (JI) 

11. 7. 2015 Kaliště (JI) - noční 

15. 8. 2015 Bílý Kámen (JI) 

22. 8. 2015 Pelhřimov 

29. 8. 2015 Žirovnice - noční 

5. 9. 2015 Nová Včelnice (JH) 

http://www.obec-kaliste.cz/
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8. Připravované akce 

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem a MŠ Kaliště připravuje v prvním 

čtvrtletí roku 2015 tyto akce: 

18. 4. 2015 ROS3S 

taneční zábava 

Začátek ve 20:30 hod* 
 

30. 4. 2015 Pálení čarodějnic 

občerstvení zajištěno 

Začátek v 18 hodin 
za budovou býv. školy 

16. 5. 2015 Memoriál Františka Pizy 

denní soutěž v požárním sportu  

Začátek ve 13 hodin 
na hřišti za KD 

23. 5. 2015 Sousedské setkání 

vystoupí děti z MŠ 

Začátek ve 14 hodin* 
 

*tyto akce proběhnou v kulturním domě v Kališti. 

9. Životní jubilea 

Ve druhém čtvrtletí roku 2015 oslaví významné životní jubileum tito občané: 

40 let oslaví dne 9. května pan Jaroslav Vodrážka, Kaliště 

45 let oslaví dne 16. května paní Šárka Procházková, Kaliště 

75 let oslaví dne 9. června paní Božena Šindelářová, Kaliště 

55 let oslaví 29. června pan Josef Povolný, Kaliště 

 

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let! 

Obecní úřad Kaliště 

Došlo do redakce před uzávěrkou 

Ráda bych poděkovala novému zastupitelstvu obce Kaliště za zimní údržbu chodníků. 

S pozdravem Procházková Šárka 

Poznámka redakce: 
Děkujeme za zprávu. Poděkování patří manželům Murovým, kteří se o úklid chodníků sami 
bezplatně přihlásili. 

Zpravodaj vydává obecní úřad Kaliště, registrováno ministerstvem kultury ev. č. MK ČR E 21901 
Kontakty: 567 374 158 – obecní úřad, 723 553 881 – starosta, 721 610 187 – místostarosta 
Pokud chcete přispět do příštího čísla, zašlete prosím do konce května elektronicky svůj příspěvek na adresu: 
zpravodajkaliste@centrum.cz.  Děkujeme Vám za Vaše podněty a za Váš zájem. Redakce Zpravodaje. 
Občané, slavící životní jubileum, souhlasili se zveřejněním svého jména a věku ve Zpravodaji. 

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz

