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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás pozdravil na úvod třetího letošního čísla našeho Zpravodaje, které
vám přinášíme na začátku podzimu. Letošní prázdninové měsíce přinesly úmorná vedra, na
která v našich končinách nejsme zvyklí. Téměř nepršelo, což se odrazilo na nízkém stavu
vody ve studnách a potřebě zalévat zahrádky častěji než obvykle. Naštěstí máme vody
v našem vodojemu dost, takže nás nepostihl osud mnoha obcí, kde museli vodu složitě a
draze dovážet v cisternách.
Nastává závěr roku a já Vám všem přeji, aby byl vydařený a klidný.
Ing. František Szczyrba, starosta obce

2. Informace obecního úřadu
V průběhu letních měsíců proběhla kontrola a zaplombování všech vodoměrů v Kališti i
v místní části Býkovec za účasti pánů Brychty, Kuby a Kučery. Chtěl bych jim poděkovat za
tuto časově náročnou práci!
Blíží se konec roku a jako tradičně nastává období, kdy je nutno nahlásit na obecní úřad
stav na vodoměru. Prosíme, abyste tak učinili nejpozději do konce října 2015. Máte jako loni
na výběr z několika způsobů:
 nahlásit stav na OÚ v úředních hodinách (pondělí až čtvrtek 9:00 až 12:00, pátek 16:00
až 19:00) - po nahlášení lze rovnou uhradit platbu v hotovosti,
 napsat SMS na tel. č. starosty (723 553 881),
 napsat e-mail na adresu: starosta@obec-kaliste.cz
Do SMS nebo e-mailové zprávy prosím napište své jméno a příjmení, číslo domu a stav
vodoměru, např. Jan Novák Kaliště 100 stav vody 1285.
 Odevzdáním lístečku některému ze zastupitelů, opět s uvedením výše popsaných údajů.
Platbu za vodné a stočné je nutno provést nejpozději do 15. 12. 2015!
Platba za TKO bude probíhat až v lednu 2016, už s předstihem bychom Vás rádi informovali,
že od nového roku dochází k mírnému nárůstu poplatku za svoz TKO schválenému na
lednovém zastupitelstvu obce, který bude vyhlášen Obecně závaznou vyhláškou obce
Kaliště č. 2/2015. V případě trvale hlášeného občana dochází k navýšení ze 420,- na 500,- Kč
za osobu, v případě „chalupářů“ se poplatek zvýšil ze současných 500,- na 600,- Kč za
objekt. U trvale hlášených obyvatel nad 80 let zůstal poplatek ve výši 100,- Kč za osobu.
I přes toto mírné navýšení poplatků nepokryjí vybrané peníze od občanů náklady na svoz a
likvidaci TKO ani z poloviny, větší část nákladů hradí obec ze svého rozpočtu.
31. října se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, v Býkovci od 8:30
do 8:50 hodin, v Kališti od 9:45 do 10:00 hodin.
Kontejner na bio odpad v Kališti je pravidelně odvážen do kompostárny v obci Studená.
Zaměstnanci kompostárny prosí občany, aby pro usnadnění manipulace s bio odpadem
ukládali větve do přední části kontejneru a trávu a ostatní drobný rostlinný materiál ukládali
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do jeho zadní poloviny (zboku je kontejner opatřen nápisy „větve“ a „tráva“). Děkujeme!
V Býkovci je umístěn menší plastový kontejner, který pravidelně odváží firma A.S.A. Zde je
možno odkládat všechen rostlinný bio odpad bez třídění na větve a trávu.
Také v letošním parném létě jsme nezaháleli a pokračovali v brigádách, které organizoval
a také se jich pravidelně účastnil zastupitel František Piza. Generální oprava WC v klubovně
SDH pokračovala dalšími bouracími pracemi, při kterých se nejvíce napotili pánové Petr
Brychta a Petr Kuba. Některých brigád se zúčastnili také další obyvatelé obce i naši
„chalupáři“. Nebudu vyjmenovávat všechny, abych na někoho nezapomněl, některé určitě
poznáte na našich fotografiích.

Po bouracích pracích následovala instalace vodovodních trubek a příprava na montáž
sanitární techniky, kterou bezvadně provedl pan Aleš Prokůpek. Nové rozvody měděných
trubek pro následnou montáž topení v prostoru chodby, WC a klubovny SDH také ve vzorné
kvalitě dodali bratři Navrátilové. Sečení trávy křovinořezem i malou sekačkou (a v době
opravy obecního traktůrku – sekačky také na větších plochách jako je náves) se zhostil pan
Aleš Mura. Jeho paní Marcela s dětmi pomáhaly s úklidem a výzdobou, jistě jste si povšimli
muškátů na autobusové čekárně a na budově obecního úřadu. Mírovi Fišerovi vděčíme za
bezva nápad s kolem „Tour de France“.
Nejen prací živ je člověk. Myslím, že se povedly za přispění počasí i mnohých z vás akce na
konci léta – rozloučení s prázdninami a závody amatérských rybářů „Ulov si svého kapříka“.

V Býkovci se sečením trávy na obecních pozemcích, u kapličky a u zdejšího vodojemu
pomáhali pilní chalupáři, především pánové Štěpánek, Emmer, David a zastupitel p. Kučera.
Také došlo k vyčištění a desinfekci býkoveckého vodojemu firmou NEZDARA, za kterou jsme
zaplatili 48 tisíc Kč.
Všem práce chtivým brigádníkům za jejich obětavou pomoc moc děkujeme!
Paní Navrátilová zve všechny zájemce do naší knihovny, která je otevřena každou středu
od 18 do 19 hodin. Můžete si zde knihy vypůjčit a některou knihu si z přebytků knihovny
dokonce ponechat.
František Szczyrba

P. S. Děkuji pánům Štěpánkovi a Kučerovi za nalezení poruchy na býkoveckém vodovodu, pánům
Jakoubkovi s Pizou za pomoc při jejím hledání a za hlídání stavu vodojemu v Kališti. Opravu
poruchy vodovodu provede firma Nezdara.
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3. Nové webové stránky obce
Během letních měsíců došlo k aktualizaci internetových stránek naší obce. Řada z Vás jistě
změnu zaregistrovala - přesto si dovolím popsat, co nového stránky nabízí. Nic není dokonalé,
proto si od tohoto článku rovněž slibuji zpětnou vazbu, tedy podněty od Vás, co by bylo dobré
zlepšit. Adresa zůstala stejná, tedy http://obec-kaliste.cz .

NOVÝ VZHLED
Nejvýraznější změnou, která je patrná ihned po otevření
webu, je přepracovaný design stránek. Vzhled je
samozřejmě vždy subjektivní – někomu se stránky líbí a
někomu už méně. Přesto si myslím, že došlo v tomto
směru v porovnání se starou verzí ke zlepšení.
Zachováno zůstalo barevné pojetí stránek do zelena,
přičemž došlo ke zjemnění a zesvětlení, což přispělo
k větší přehlednosti. Přidána byla rovněž průhlednost a
horní pruh obsahující základní informace – hlavní
kontakty, úřední hodiny a polohu obce na mapě ČR.

ZJEDNODUŠENÉ MENU
Původní stránky obsahovaly dvě různá menu s mnoha
odkazy, kdy nebylo zcela zřejmé, kam se návštěvník po
kliknutí dostane. Hlavní nabídka nových stránek se
skládá s pouhých pěti odkazů, které jsou navíc snadno
pochopitelné. Aktivní je také samotné logo „KALIŠTĚ“ –
po kliknutí na něj se dostanete na úvodní stránku.
Vpravo od menu je vždy odkaz na nadcházející kulturní
akci, kterou pořádá obec, případně SDH či jiná
organizace v obci.

PŘEPRACOVANÁ ÚVODNÍ STRÁNKA
Hlavním cílem nové úvodní stránky bylo, aby návštěvník nalezl všechny nejvyužívanější prvky
stránek ihned po jejich otevření. I zde byl kladen důraz na přehlednost. Startovací obrazovka je
proto rozdělena na několik sekcí:
 Vlevo nahoře jsou k dispozici „ZÁKLADNÍ INFORMACE“ obsahující důležité údaje a kontakty.
 Vpravo od základních informací je box „ZASTUPITELSTVO“ s posledními zápisy ze zasedání.
 Následuje pruh, který automaticky náhodně generuje 5 fotografií z galerie.
 Dále jsou odkazy na stránky organizací v obci - SDH, MŠ, HS. Úplně vpravo je zde odkaz na
registraci do systému GoSMS, kterým občanům zasíláme nejrůznější informace.
 Úvodní stránka je zakončena boxy Úřední deska a Zpravodaj a kalendářem nejbližší akcí.

PŘEPRACOVÁNY BYLY I OSTATNÍ ČÁSTI STRÁNEK
Kromě úvodní stránky došlo ke zjednodušení a zpřehlednění ostatních částí webu.
 Sekce „Poloha a okolí“ byla doplněna o aktivní mapu s možností přidat komentáře.
 Nová podoba sekce „Vybavenost obce“ s aktualizací údajů, kontaktů, odkazů a fotografií.
 K výraznému rozšíření došlo u sekce „Historie obce“. Nová verze se skládá z rozsáhlejších
historických článků vyňatých z knihy „Vlastivěda Moravská – Telecký okres“ z roku 1913.
Dále byly doplněny odkazy na velmi staré mapy. Přidali jsme také několik dalších fotografií.
Pokud máte k dispozici jiné historické fotografie z naší obce, velice rádi je v této části o
minulosti Kaliště zveřejníme – můžete je zaslat v elektronické podobě na adresu:
roman.krafka@gmail.com, případně je donést na OÚ a my si je naskenujeme.
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 Aktualizována a rozšířena byla i sekce „Galerie fotografií“. I zde platí, že pokud budete mít
nějaké vlastní fotografie Kaliště a Býkovce a budete se s nimi chtít pochlubit, rádi je na
stránky nahrajeme.

DISKUZE
Nově se lze odkazem umístěným vpravo dole na úvodní stránce dostat do diskuze. Diskutovat
mohou pouze přihlášení uživatelé (diskuze obsahuje registraci). Jsou zde vytvořeny dvě stabilní
sekce – pro připomínky k webovým stránkám a pro připomínky k fungování obce. Je možné
přispívat do těchto sekcí, nebo je možné vytvářet další sekce. Vítáme všechny Vaše podnětné
příspěvky a budeme se na ně snažit co nejdříve reagovat.
Doufám, že jak nové webové stránky, tak i tento článek přispějí k Vaší lepší informovanosti.
Zároveň věřím, že na nových stránkách naleznete všechny potřebné informace, kvůli kterým jste je
navštívili.
Roman Krafka

4. V Býkovci to žije!
Předposlední prázdninovou sobotu se konal již 16. ročník tradičního POCHODU SOPTÍKA.
Za slunečného počasí vyrazilo rekordních 346 lidí na trasu z Býkovce přes Klatovec, kde se
na kontrole mohli účastníci pochodu posilnit pivečkem, panáčkem nebo děti džusíkem, dále
přes "Rusko" na parket do Panských Dubenek, kde byl pro děti připraven skákací hrad a
Maxipes Fík a pro dospělé taneční zábava, která se protáhla do ranních hodin.

V neděli 23. 8. 2015 proběhlo druhé společné fotografování všech obyvatel a chalupářů
z Býkovce. Již před deseti lety jsme stejné focení upořádali k 70. výročí fotografování
katolické omladiny z Býkovce u křížku na návsi. Společná fotografie je na další straně.
Na sklonku léta se cyklističtí nadšenci z Býkovce Michal + Milan a Martina + Honza rozhodli,
že dají vale "nudnému bicyklu" a přesedlali na neokoukané dvojkolo, na kterém brázdili
cesty po naší nádherné podjavořické krajině.
O týden později než v Kalištích se i v Býkovci uskutečnilo pro děti loučení s prázdninami.
Byly pro ně připraveny soutěže o ceny a zapojily se do nich i ty nejmenší, ale také ti kteří
škole již dávno odrostli. K občerstvení se podávala dýňová polévka a francouzské palačinky,
do jejichž přípravy se i děti zapojily. Co se chystá v Býkovci se dozvíte v přehledu akcí na
poslední straně.
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Jindra Kučerová, Martina Kosová

5. Zprávičky z naší školičky
Skončily prázdniny, začal nový školní rok a my bychom Vás chtěli informovat o tom, co se
změnilo v naší školičce.
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, proběhla ve školce oprava sociálního zařízení pro
děti, za pomoci dotace z Kraje Vysočina. Za nové byly
vyměněny rozvody vody, elektřiny a odpady. Celý prostor WC
se úpravou zvětšil. Byl osazen novými toaletami, umyvadly a
sprchovým koutem a obložen novými obklady. Má také nové
okno a radiátor. Vše odpovídá daným hygienickým normám.
Poděkování patří firmě, která opravu prováděla. Celá oprava
byla uskutečněna v časovém období čtrnácti dnů, aby bylo
v našich silách vše uklidit a zahájit provoz. Poděkování patří
rovněž zaměstnancům školky, kteří věnovali čas dovolené úklidu všech prostor.
Pro zájemce bude dne 14. 11. 2015 organizován „Den otevřených dveří školky“. Budete mít
možnost prohlédnout si všechny úpravy, které byly provedeny od roku 2012. Přijďte se
určitě podívat od 9.00 do 16.00 hodin.
V mateřské škole vyváříme nejenom pro děti, ale také veřejnost má možnost odebírat
obědy do jídlonosičů. Jeden oběd z naší vývařovny má hodnotu 59,- Kč a cizí strávníci si je
odnáší od 11.00 hodin domů.
Přeji Vám všem hezký podzim a těším se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.
Miroslava Kadlecová, ředitelka MŠ
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6. SDH Kaliště: „Smůla se nás držela i na konci sezóny!
V posledním čísle zpravodaje jste se dočetli o výsledcích závodního týmu SDH Kaliště za
jaro. Nyní, ke konci září, je na čase, abych zhodnotil celou sezónu, ačkoli nás ještě nějaké
soutěže čekají.
V letošním roce jsme od jara soutěžili na celkem 19 soutěžích, z nichž 10 bylo zařazeno do
Pelhřimovské ligy v požárním útoku (PLPÚ). Celá sezóna byla až na pár výjimek
propadákem, zvláště pak v již zmíněné lize. Letos se konal třetí ročník seriálu těchto
hasičských soutěží a chtěli jsme navázat na celkové umístění z předchozích let. V roce 2013
jsme skončili pátí, loni jsme se pohoršili a především kvůli poslednímu závodu skončili
sedmí. Neúspěch na posledním loňském závodě, jako kdyby se přenesl do sezóny letošní.
V žádném z deseti závodů jsme nezazářili, čtyřikrát jsme nedokončili. A když jsme na
výsledkové tabuli měli zapsaný čas, tak se konalo o průměrný až podprůměrný výsledek.
Posledního října se koná v Bohdalíně vyhlášení celé ligy, kde si bohužel dojdeme až pro
celkové 15. místo. Útěchou nám může být úspěšné pořadatelství dvou kol PLPÚ. Zvláště se
pak povedla Javořická noční soutěž konaná 11. července, na kterou dorazilo celkem 36
týmů. Na domácí trati jsme zaběhli průměr a s časem 17,42s skončili až na 11. místě.
Kromě soutěží zařazených do PLPÚ jsme navštívili i tradiční soutěže v okolí jako Batelov,
Horní Meziříčko nebo Studená. Na delší cestu jsme se pak vydali na začátku září, konkrétně
do Cizkrajova. Všechny tyto soutěže, podobně jako ty ligová, pro nás měli však jeden
společný znak. Tím bylo zklamání, neboť jsme na žádné soutěži nepředvedli optimální
výkon.
Na podzim nás už čeká výjezd na soutěžní dráhy jen výjimečně. Za zmínku jistě stojí, že se
nám povedlo dostat na jednu z největších soutěží v České republice. Memoriál V. I. Lenina,
který se 24. října koná v Širokém Dole na Svitavsku, každý rok navštíví přes 200 týmů z celé
republiky i Slovenska a rezervace je plná během hodiny. Tato soutěž pro nás tak bude
velkou zkušeností a účast si chceme především užít. Po celý den bude ze soutěže běžet
přímý přenos na internetových stránkách FireTV (http://www.firetv.cz/), můžete nás tak
podpořit i na dálku.
Role závodníků s blížícím se koncem roku pomalu vyměňujeme za role pořadatelů. Již v záři
proběhly ve spolupráci s obecním úřadem první rybářské závody na návsi. Kdo přišel, může
potvrdit, že se premiéra vydařila a jistě je chuť navazovat i v dalších letech. Z budoucích akcí
se v kulturním domě 10. října uskuteční taneční zábava se skupinou Ros3s, následovat
budou rybí hody a na konci roku Silvestrovský pochod na Javořici.

Vojta Šindelář
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7. Připravované akce
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem a mateřskou školou a občané a
chalupáři z Býkovce připravují ve třetím čtvrtletí roku 2015 tyto akce:
10. 10. 2015
ROS3S
Začátek ve 20:30 hod.
sobota
taneční zábava
v KD Kaliště
24. 10. 2015
Výlov rybníčku v Býkovci
Začátek v 9 hod.
sobota
tradiční akce
u rybníčku
14. 11. 2015
Den otevřených dveří v MŠ Kaliště
Od 9:00 do 16:00 hod.
sobota
možnost prohlídky upravených prostor
v MŠ Kaliště
14. 11. 2015
Rybí hody
Začátek v 17 hodin
sobota
hraje UNIBAND
v KD Kaliště
27. 11. 2015
Zájezd do automobilky v Ml. Boleslavi a Odjezd v 6:00
pátek
návštěva krčmy v Dětenicích
od autobusové zastávky
zájemci hlaste se u p. Kuby do 10. 10. 15 v Kališti
na tel: 602 939 819
návrat v noci
29. 11 2015
Rozsvícení vánočního stromku
Začátek v 16 hodin
neděle
vystoupí děti z MŠ Kaliště
na návsi v Kališti
Prosinec 2015
Vánoční turnaj v mariáši
termín bude upřesněn
klubovna SDH
5. 12. 2015
Mikulášská besídka v Býkovci
Začátek v 17 hodin
sobota
a rozsvícení vánočního stromku před KD v KD u Kujóna
12. 12. 2015
Sousedské vánoční setkání
Začátek v 14 hodin
sobota
tradiční vystoupení dětí z MŠ Kaliště
v KD Kaliště
31. 12. 2015
Silvestrovský výstup na Javořici
Začátek v 9 hodin
čtvrtek
občerstvení v KD i u hraničního dubu
KD Kaliště

8. Životní jubilea
Ve třetím čtvrtletí roku 2015 oslaví významné životní jubileum tito občané:
65 let oslaví dne 6. října paní Ludmila Krafková, Kaliště
65 let oslaví dne 8. října pan Josef Duba, Kaliště
45 let oslaví dne 16. října pan Jaroslav Šindelář, Kaliště
75 let oslaví dne 24. října paní Marie Matoušková, Kaliště
75 let oslaví dne 30. října paní Marie Kamanová, Kaliště
75 let oslaví dne 17. listopadu pan Jindřich Kučera, Býkovec
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště
Došlo před uzávěrkou
Poděkování Jaroslavu Šindelářovi za několik věnovaných knih místní knihovně. Děkuju :-) Ivana Navrátilová, knihovnice
Zpravodaj vydává obecní úřad Kaliště, registrováno ministerstvem kultury ev. č. MK ČR E 21901
Pokud chcete přispět do příštího čísla, zašlete prosím do 15. 12 .2015 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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