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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané.
Letošní zima byla po dlouhé době taková „opravdová“, ladovská, byly mrazy i pořádná
nadílka sněhu. Po delší době jsme si mohli užít zimních radovánek, bruslení a běžkaření.
Nyní nás čeká jaro a s ním, alespoň pro mě, ta hezčí polovina roku, práce na zahrádkách,
sluníčko a, pokud to počasí dovolí, také posezení venku s přáteli a první jarní grilování.
Dovolte mi popřát vám krásné prožití Velikonoc a jara vůbec. A usmívejte se, svět je pak
hned hezčí!
Ing. František Szczyrba, starosta

2. Informace obecního úřadu
V úvodu bych chtěl připomenout několika opozdilcům, aby zaplatili za vodu odebranou
v loňském roce. Poplatek za svoz TKO (popelnice) již uhradila většina trvale hlášených
obyvatel, kteří mají podle směrnice termín do 31.3., a také mnoho „chalupářů“, ti mají čas
do 30.6. Ceny jsou stejné jako loni, trvale hlášení občané platí 500,- Kč za osobu, „chalupáři“
600,- Kč za objekt. Poplatek můžete uhradit v hotovosti v době úředních hodin obecního
úřadu (pondělí až čtvrtek 9:00 – 12:00, pátek 16:00 – 19:00) nebo bezhotovostně na účet
obce číslo 1466997329/0800. Do zprávy pro příjemce prosím napište TKO a číslo domu.
Termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu do uzávěrky tohoto čísla nebyl
znám (loni byl na začátku května), sledujte prosím úřední desku OÚ. Zájemci o vyvezení
septiku se ještě mohou přihlásit do 14. dubna na obecním úřadě. Cena za vyvezení je cca
350,- Kč.
Letošní zima byla na sníh bohatá, o jeho úklid na obecních cestách se postarali pánové
Patrik a Ladislav Jakoubkovi, chodníky v průběhu ledna uklízel Aleš Mura. Chtěl bych
jmenovaným pánům moc poděkovat za jejich pomoc při odklízení sněhu!
Nyní nastal čas úklidu zimního posypu, kterého se ujal
Jarda Vodrážka, který nadělal hromádky, které
společně s dalšími brigádníky uklidili. Také provedli
úklid parcely, kde byla maringotka a zde si opravdu
pořádně „mákli“. I jim bych chtěl za jejich práci
poděkovat!
Paní Ivana Navrátilová, která se střídá s paní Šárkou
Procházkovou v knihovně, požádala o zveřejnění
jejich poděkování za darované knihy - panu Markovi, paní Moravové, paní Štěpánkové a
manželům Veselým. Dále připomínají, že je knihovna otevřena každou středu od 18.00 do
19.00 a máme nakoupeno cca 120 nových knih. Těší se moc na vaši návštěvu!
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V zimním období jsme společně se sborem dobrovolných hasičů a zaměstnankyněmi a
dětmi z mateřské školy zorganizovali několik vydařených akcí. Tradičního silvestrovského
výstupu na Javořici se letos zúčastnilo mnoho nadšených turistů, kteří uvítali občerstvení u
hraničního dubu i v kulturním domě. Večer se konalo silvestrovské posezení v klubovně.
V polovině ledna se konal v kulturním domě hasičský ples. Bohatá tombola (letos byl hlavní
cenou daněk) i výborná kapela „JIP band a hosté“ potěšily stovku spokojených návštěvníků.
18. února dopoledne proběhl v Kališti již třetí ročník
masopustního průvodu se zajímavými maskami,
které zavítaly do mnoha domácností. Odpoledne
proběhlo masopustní posezení v kulturním domě,
na kterém v úvodu vystoupily opět děti a učitelky
z MŠ, tentokrát s vystoupením mažoretek a
pohádkou o karkulce. Po vystoupení dětí se
představily masopustní masky a vylosovali jsme dva výherce soutěže o ceny z minulého čísla
Zpravodaje (jména výherců jsou zveřejněna dále). Následovala volná zábava za přispění
pana harmonikáře Jirky Krajíčka, který se střídal s repro- hudbou z mixážního pultu DJ Roba.
Už za 14 dnů po masopustu, konkrétně 4. března, se v klubovně SDH konalo posezení ke Dni
žen. K výborné náladě přispěli také manželé Chlupovi z Třeště, kteří neúnavně hráli na své
harmoniky spousty známých hitů, takže jsme si mohli společně zazpívat.

Na adresu redakce dorazily také 2 reakce, které rádi zveřejňujeme:
OSLAVA DNE ŽEN V KALIŠTI
Velmi zdařilá akce. Proto bych chtěla poděkovat všem „klukům v akci“ za vzornou obsluhu, veselou zábavu
a příjemnou atmosféru.
Libuše Pulkrabová
Super MDŽ
4. března jsme se sešli na oslavě MDŽ. Moc se to povedlo. Kapela hrála hezky – zpívalo se od čtyř odpoledne až do jedné do noci. Pohoštění jak se patří – hoši se opravdu činili, zábava výborná. Nemělo to chybu.
My ženy jsme se vrátily o 40 let zpět, tak jak to bývávalo dříve. Moc děkuji.
Lída Krafková

Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kdož pomohli s organizací všech akcí, za jejich
nezištnou pomoc a vám ostatním za hojnou účast. Těším se na setkání s vámi příště!
František Szczyrba
P.S. K 1.1.2017 bylo v naší obci k trvalému pobytu přihlášeno 146 obyvatel, z toho 13 v Býkovci.
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3. Co je nového v Býkovci?
S rokem 2016 jsme se rozloučili na proužkovaném silvestru. Zábavu rozproudil Tonda Veselý
za pomoci kolegy básníka Petra Davida, který vydal zpěvník loňských písní pro oslavence.
Všechny písně jsme si za pomoci dětského sboru připomněli.

Masopustní veselí proběhlo za slunečného počasí v sobotu 25. února 2017. Obcí prošel
průvod 50 masek za doprovodu hudebníků, k harmonice a vozembouchu se letos přidalo
Rock duo a mistr Vysvěcený. Všichni se těšili na koblížky, uzený a slivovičku. Večer bylo u
Kujóna vyhlášení nejlepší masky a první místo obhájili loňští vítězové, letos jako Asterix a
Obelix, na druhém byla vodnice a třetí cikánka. Díky všem za úžasné masky a velkou účast!!!

10. března jsme se sešli na oslavě pro býkovecké ženy, pánové nás pohostili svíčkovou
a zákusky. Poté jsme se bavili při písni "BÉDÉŽET", kterou zazpíval Veselý-David spolu
s mužským sborem... Díky pánové!!!

Jindra Kučerová
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4. Tříkrálová sbírka
Již několikátým rokem se lidé z farnosti ve Studené zapojili do Tříkrálové sbírky, která je
součástí celostátní veřejné sbírky organizované Českou katolickou charitou. Díky velkému
počtu koledníků z řad dospělých i dětí se letos potřetí podařilo zavítat i do Vaší obce.
Stovka dobrovolníků prošla během jedné lednové soboty Studenou a 25 okolních obcí a
vesnic. V Kalištích se v letošním roce vybralo 1681,-. Celková částka 70 412,- je sice nižší než
loni, ale v historii koledování v našich farnostech je to 2. nejvyšší suma.
Obec

Částka

Obec

STUDENÁ

16 581 Kč

BÝKOVEC

1 573 Kč

Částka

KALIŠTĚ

1 681 Kč

HORNÍ BOLÍKOV

2 480 Kč

DOUBRAVA

430 Kč

HORNÍ POLE

HORNÍ DVORCE

960 Kč

SVĚTLÁ

ZAHRÁDKY
PALUPÍN

3 777 Kč

1 110 Kč

DOMAŠÍN

595 Kč

PANSKÉ DUBENKY

2 556 Kč

HORNÍ MEZIŘÍČKO

1 981 Kč

JILEM

3 791 Kč

OLŠANY

2 397 Kč

BRANDLÍN

1 424 Kč

HEŘMANEČ

3 980 Kč

VELKÁ LHOTA

1 923 Kč

MARŠOV

2 210 Kč

HORNÍ OLEŠNÁ

1 385 Kč

HORNÍ NĚMČICE

885 Kč

691 Kč

985 Kč

KLÁTOVEC

SKRÝCHOV

3 430 Kč

POPELÍN

SUMRAKOV

8 914 Kč

VELKÝ JENÍKOV

796 Kč
3 277 Kč
600 Kč

Celkem
70 412 Kč
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 stránkách
www.caritas.cz.
Renata Tarasová

5. SDH Kaliště se pozvolna probouzí ze zimního spánku
Čas letí velmi neúprosně a už je tu další rekapitulace čtvrtletí v hasičském sboru. Na závěr
roku 2016 tu byl velmi úspěšný Silvestrovský výstup na Javořici. Na úspěch mohlo mít vliv
několik faktorů - především sobotní den, ale také zimní počasí, které vylákalo do přírody i
mnoho z těch, co nedodržují tradici výstupu v poslední den roku. V sobotu 21. ledna se
uskutečnil hasičský ples. Atmosféra byla velmi příjemná a dorazilo možná i o něco více
návštěvníků než v předchozím roce. S koncem února
mladí hasiči, ale i nehasiči, vyrazili na masopustní průvod
masek. Každým rokem tato akce více a více upevňuje
svoji pozici mezi tradicemi. Letos se na 18. února také
podařilo sehnat harmonikáře, čímž návštěvy u obyvatel
Kališť byly zase o něco příjemnější. Březen je z pohledu
hasičů volným měsícem, ovšem v dubnu se kolotoč
starostí zase roztočí. Na velký pátek 14. dubna se na
pódium do kulturního domu vrátí kapela Ros3s, která vystoupí spolu s kapelami Ariva a
Vigo. Jedna z nejúspěšnějších kapel jihlavského regionu se sice v roce 2016 rozhodla, že si
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na zábavách udělá pauzu na neurčito, nicméně nám se ji povedlo přesvědčit a pozvat. Pro
všechny jejich fanoušky je tak tato zábava jednou z mála možností, kde hudebníky naživo
slyšet. Soutěžní sezóna se otevře hned den poté na Velikonoční soutěži ve Zdešově. Již o 3
týdny poté začíná i ligová sezóna, neboť stejně jako loni pořádáme 6. května Memoriál
Františka Pizy, jakožto první kolo Pelhřimovské ligy v požárním útoku. Hasičské soutěže
následně zaplní téměř všechny víkendy až do léta.
Vojta Šindelář

6. Tip na výlet
Navštivte sv. Kateřinu u Počátek, kde se nachází kamenný kruh
druidů. Zajímavostí tohoto místa, které připomíná Stonehenge
na jihu Anglie, je i skutečnost, že přesně středem kruhu
prochází evropské rozvodí Severního a Černého moře.
Libuše Pulkrabová

7. Setkání s hejtmanem kraje Vysočina
Vydavatelství Vltava Labe Media a.s., které mimo jiných tiskovin vydává noviny Deník
ve všech okresech České republiky, uspořádalo ve čtvrtek 16. prosince 2016
v reprezentačních místnostech jihlavského hotelu Gustav Mahler setkání s hejtmanem kraje
Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem. Akci moderoval krajský šéfredaktor Deníku Mgr. Moržol.
Setkání řešilo rozvoj kraje Vysočina v následujícím čtyřletém období. Na setkání bylo
pozváno 20 osobností kraje, jejich výběr prováděly redakce jednotlivých okresních Deníků.
Náš občan, pan Jaroslav Hájek, zastupovaný OSA, byl nominován Pelhřimovským Deníkem
za svou dlouholetou textařskou (392 písní), publicistickou, scénáristickou a producentskou
činnost. Ve svém vystoupení zdůraznil, že celou řadu problémů, které kraj Vysočina řeší,
zpracovává ve svých písních s humornou nadsázkou a životním nadhledem. Jiřímu
Běhounkovi předal poslední ze svých 7 autorských CD s názvem Svět je kniha nádherná. Při
této příležitosti ho pozval na novoroční koncert dechovky Vysočinky a jejích hostů
v pelhřimovském KD Máj, který se uskutečnil v neděli 8. ledna. Pan hejtman pozvání přijal.
Na beznadějně vyprodaném koncertě zazněla v premiéře Pelhřimovská polka, kterou napsal
Jarda Hájek společně s členem České filharmonie Antonínem
Pechou jako společný dárek občanům Pelhřimova.
Na fotografiích ze setkání, zveřejněných v Denících, bohužel pan Hájek
není, proto článek doprovází jako ilustrační foto jeho společná fotografie
s dechovkovou skladatelskou legendou Ádou Doško (450 písní). Společně
napsali 41 písní, které nahrály naše přední dechovky od Veselky až
k Viktorkám. Úspěšnou spolupráci ukončil až skon Ády Doško dne 9.9.1999.
Jejich poslední píseň měla symbolický název Loučení s kapelou, kterou už
nedokončili. Jarda Hájek ji se svolením paní Doškové dokončil s další
dechovkovou legendou, kapelníkem Budvarky Ádou Školkou.
Redakčně kráceno
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8. Křížovka o ceny
Autorem citátu ukrytého v tajence je Marcus Porcius Cato
A

B

C

D

E
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O

P

Q

R

S

T

Výherkyněmi Zebry z minulého
Zpravodaje byly paní Ivana Navrátilová,
Kaliště a slečna Šárka Kučerová,
Panské Dubenky (na snímku).

1
2
3
4
5
6

Obě získaly dárkový balíček.
Správnou odpověď tajenky zašlete do
konce dubna na adresu redakce:
zpravodajkaliste@centrum.cz nebo
vhoďte napsanou na lístku do schránky
u OÚ. Uveďte prosím své jméno,
příjmení a číslo domu.
2 výherce odměníme opět dárkovými
balíčky a zveřejníme v příštím vydání
Zpravodaje!

7
8
9
10
11
12
13
14

VODOROVNĚ :

SVISLE:
A.

1. Shon; roští; filozifický směr (základ v duch. hodnotách)
2. Činoherní pražské divadlo; nádobka na koření
3. Tektity, jež se nachází v okolí řeky Vltavy; živočichové
žijící ve vodě i na souši
4. Iniciály herce Augusty; 1. díl tajenky; zkratka jedné ze
středních škol; kost loketní; přípona čtvrtého oxidačního
čísla; kilonewton; značka tuny
5. Skupina vyrábějící prvky pro stavebnictví; národohospodář; zkratka Estonské koruny; nejstarší město světa;
autonomní oblast
6. Konfigurace; ďábel; mužské jméno; dutá míra;
7. Uhlovodík s osmi uhlíky; kabelová televizní společnost
USA; starosta Horních Dubenek; Verdiho opera; značka
dusíku
8. Japonská bojová hůl; 3. díl tajenky; latinsky krtek; ženské
jméno
9. Značka kyslíku; latinsky nádherná; rozsáhlá lyrickoepická
báseň; označení Zepelinových vzducholodí; město na
severní Moravě; oslí citoslovce; Rollandovy iniciály
10. Podnik ve Veverské Bitýšce; zhoubné onemocnění krve;
zaclánět; obchodní centrum
11. Přezdívka Eisenhowera; družstvo vyrábějící vánoční
ozdoby; čas; skica; občas viděti
12. Firma nakládající s odpady; 4. díl tajenky; nejvyšší
kontrolní úřad; řeka v Rakousku; částice; místo pro pečeť
na listině
13. Značka pro čas; vyznavač stoicismu; vodní pták; mléčný
výrobek; vlastnit
14. První muž; druh sýru; znalosti

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.

Nápověda:Anjou; Arova; DUV; LCT; SD;

Havranovitý pták; rusky chrám; mezinárodní sdružení pro
leteckou dopravu
Odnětí (lékařsky); kreslený obrázkový seriál; zkratka
paměťové karty (angl.);
Přistávací člun nádrž (angl. zkratka); město u Bodamského
jezera; čistící prášek
Předložka; čekatel; letiště
Rámus; autonomní území na jihu Španělska
Český herec (Básníci); domácí zvíře; bývalá SPZ Pelhřimova;
šelma psovitá; metr;
Člen skupiny Beatles; bývalá provincie v severní Francii;
vespod;
Irská zpěvačka; Organizace spojených národů; nekovové
prvky; MPZ Norska;
Český skladatel (spolupráce s Vodňanským); měňavka;
zkratka pro starší;
Přenosný dotykový počítač; náčelník kozáků; název písmene
K;
Velmi malý grafický symbol; pomůcka krajkářky; označení
vozidel autoškoly;
Římských 500; značka kyslíku; přežvýkavec s dlouhou srstí;
není možno; ženské jméno hebrejského původu; značka
voltu;
Evropská unie; 2. díl tajenky
Jméno boxera Muhammada; stroje na dopravu kapalin; park
Král zvířat; obyvatel Irska; anglicky to; firma vyrábějící
rozvaděče; MPZ Rumunska
Zkratka pro italský; nauka o morálce; teď; cikán;
Značka pro sekundu; 5. díl tajenky; stát na západě USA
Schodek; latinsky to; slovensky počítat; mistrovství světa;
Upadat do spánku; podnik ve Vodocodech; práchnivět;
Úsek; egocentrik

Libuše Pulkrabová
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9. Připravované akce
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem a mateřskou školou a občané a
chalupáři z Býkovce připravují ve druhém čtvrtletí roku 2017 tyto akce:
14. 4. 2017
Koncert tří kapel
Začátek ve 20:30 hodin
v KD v Kališti
pátek
ROS3S, Ariva, Vigo
30. 4. 2017
Pálení čarodějnic
Začátek v 19 hodin
vedle budovy pavilonu
neděle
30. 4. 2017
Tradiční pálení čarodějnic
Začátek v 18 hodin
u KD v Býkovci
neděle
6. 5. 2017
Memoriál Františka Pizy
Začátek ve 13:30 hodin
na hřišti u KD v Kališti
sobota
denní soutěž v požárním sportu
6. 5. 2017
Pouť u kapličky
Začátek ve 14 hodin
u kapličky v Býkovci
sobota
po pouti posezení za KD u Kujóna
13. 5. 2017
5. sousedské setkání ke Dni matek
Začátek ve 14 hodin
v KD v Kališti
sobota
vystoupí děti a paní učitelky z MŠ

10. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
70 let oslaví dne 11. dubna pan Karel Holý, Kaliště
70 let oslaví dne 14. května pan František Vobr, Kaliště
80 let oslaví dne 7. června pan Hubert Kaman, Kaliště
40 let oslaví dne 9. června pan Luděk Pakosta, Kaliště
25 let oslaví dne 16. června pan Jan Šindelář, Kaliště
35 let oslaví dne 17. června paní Ivana Navrátilová, Kaliště
45 let oslaví dne 18. června pan Aleš Prokůpek, Kaliště
90 let oslaví dne 20. června paní Bohuslava Pulkrabová, Kaliště
45 let oslaví dne 25. června paní Marie Horálková, Kaliště
40 let oslaví dne 29. června paní Jindra Sýkorová, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště

Zpravodaj vydává obecní úřad Kaliště, registrováno ministerstvem kultury ev. č. MK ČR E 21901
Pokud chcete přispět do příštího čísla, zašlete prosím do 15. 6 .2017 elektronicky svůj příspěvek na adresu: zpravodajkaliste@centrum.cz.
Děkujeme Vám za Vaše podněty a za Váš zájem. Občané, slavící životní jubileum, souhlasili se zveřejněním svého jména a věku ve Zpravodaji.
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