Ročník 3., vydání 3.
30. září 2016

Zpravodaj obce
Kaliště
Obsah:
1. Slovo úvodem
2. Informace obecního úřadu
3. Co je nového v Býkovci?
4. Lištovka o ceny
5. K…a drát, padesát
6. Dění u hasičů během léta
7. Připravované akce
8. Životní jubilea

1

1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané.
Letošní léto nebylo tak horké jako to loňské ale příjemných letních dnů jsme si užili hodně.
Děti už měsíc chodí do školy a na nás dospělé čekají podzimní práce na zahrádce a příprava
na zimu. Přeji Vám všem, abychom poslední část roku prožili v klidu a pohodě.
Ing. František Szczyrba, starosta

2. Informace obecního úřadu
Na začátku října začne probíhat ve všech nemovitostech v Kališti i v Býkovci kontrola
vodoměrů a odečty jejich stavů. Kontrolu provedou obecním úřadem pověření pracovníci,
pánové Kuba, Brychta a Kučera. Majitelé objektů, kteří nebudou zastiženi v průběhu měsíce
října nebo listopadu, naleznou ve své schránce zprávu o nutnosti nahlášení stavu vodoměru
a termínu, do kdy tak mají učinit. U těchto nemovitostí dojde ke kontrole neporušenosti
plomby a dodatečného porovnání stavu vodoměru v jarních měsících v příštím roce. Platby
za spotřebovanou vodu
Také v létě jsme zorganizovali několik brigád na zvelebení naší obce. Klubovna získala díky
pánům Jakoubkovi a Matějkovi ml. unikátní strop
s originálním osvětlením, hasiči poté vydláždili
novou dlažbou vstupní prostor před klubovnou. U
vodotrysku jsme s Jardou Družkovským nalepili
cedulku s pověstí o žábě. Bohužel se ani kvalitní
lepidlo neudrželo na hladkém povrchu obložení a
cedulky, takže bude muset proběhnout nová
montáž, tentokrát pomocí šroubků do
hmoždinek…
Přátelé z Klubu Vysočina, kteří společně chalupaří v hájovně v lese, věnovali obci zajímavou
plastiku sovy. Za tento dar jim velmi děkuji! S pomocí mnoha rukou (sova byla docela těžká)
jsme ji usadili na podstavec, který předem připravili pánové Pulkrab, Kuba a Brychta. Vedle
jsme umístili cedulku se směrovkou k Javořici, kterou pomohla vyrobit Líba Pulkrabová.

Kuba Jakoubek postupně natřel zábradlí kolem požárních nádrží a plot u mateřské školy.
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Katka Horálková a její mamka Maruška natřely značky Dej přednost v jízdě (některé byly
před natřením skoro vybledlé) a modrou barvou také poklopy nad šoupátky k vodovodu.
S podporou Programu obnovy venkova Vysočiny jsme také letos opravili několik místních
komunikací v Kališti a Býkovci a stejně jako loni jsme získali dotaci, která pokryla polovinu
celkových nákladů na opravy (celkově stály rekonstrukce komunikací 220 tisíc Kč).
Na konci září jsme na náves vedle kašny
zabetonovali základy pro stojan na malovanou
mapu, kterou nainstalujeme na začátku září
(z druhé strany bude letecký snímek obce
s vyznačenými popisnými čísly, tento je zatím
ve výrobě).
V brigádách bychom rádi pokračovali i nadále.
Před
svozem
velkoobjemového
a
nebezpečného odpadu, který proběhne
v sobotu 29. října od 8:55 v Býkovci a od 10:05 v Kališti, bychom rádi pokračovali v úklidu
bývalé školy. Brigáda na úklid školy se uskuteční v sobotu22. října od 9 hodin, sraz
brigádníků bude před budovou školy. Přijďte nám prosím pomoc, předem děkuji!
Zájemci o školní lavice nebo židle si je mohou bezplatně vyzvednout od 11 do 12 hodin.
V červenci se uskutečnila noční soutěž v požárním sportu v rámci Pelhřimovské ligy (více
v článku SDH).
Na konci léta jsme, po loňské premiéře, zopakovali úspěšnou akci Rozloučení s prázdninami.
Také letos si paní ředitelka MŠ připravila pro děti zajímavé soutěže o sladkosti.
Nafukovací
atrakci zajistila
stejně jako loni
Iva Pakostová –
letos to byla
skluzavka, kterou
ochotně,
až
z Třebíče, dovezl,
a po akci také
odvezl,
Petr
Brychta.

Rád bych znovu všem, kdož pomohli s organizací všech
akcí, moc poděkoval za pomoc a vám ostatním za účast.
Těším se na setkání s vámi příště!
František Szczyrba
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3. Co je nového v Býkovci?
Předposlední prázdninovou sobotu se sešlo u Kujóna na startu 17.ročníku Pochodu Soptíka
celkem 286 účastníků. Vydali se na trasu z Býkovce přes Klatovec do Panských Dubenek, kde
všichni obdrželi kromě nepřeberného množství razítek i medaili. Děti se vyřádily na
skákacím hradu a dospělí na taneční zábavě.

V sobotu 10. září na začátek školního roku jsme pro děti uspořádali Býkovecký desetiboj,
který se skládal z neobvyklých disciplín – lovení rybiček, házení kroužků na cíl, běhu ve
velkých holínkách, hledání předmětů v tajemné sklenici, chůzi na laně, apod. Nejmenším při
tom pomáhali rodiče i prarodiče. Děti byly moc šikovné a se všemi záludnostmi se popraly a
proto dostaly zaslouženou odměnu. Takže se krásné slunečné odpoledne vydařilo na 100%.

1.července jsme měli výjezdní kulturní večer v Žirovnici v zámeckém amfireátru hrál místní
ochotnický spolek, který letos nastudoval
hudební komedii – Hledám děvče na
woogie-boogie.
Jindra Kučerová
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4. Lištovka o ceny

Tentokrát jsme si pro Vás připravili lištovku opět
o hodnotné ceny, takže neváhejte a luštěte.
Francouzský matematik Blaise Pascal je autorem
citátu, který se dovíte, když jednotlivé lišty
vystřihnete a pak správně poskládáte.

V minulém vydání Zpravodaje jsme zveřejnili již
druhou křížovku o ceny, která se opět setkala
s vaším zájmem. Z došlých správných odpovědí s
tajenkou minulé křížovky jsme v průběhu akce
Rozloučení s prázdninami vylosovali dva vítěze –
poukaz na nabití kreditu mobilního telefonu
v hodnotě 200,- Kč získala paní Ivana Navrátilová
z Kaliště a hlavní cenu, dárkovou tašku paní Anna
Moravová z Býkovce. Výhercům blahopřejeme!

Správnou odpověď tajenky zašlete do konce října na adresu
redakce: zpravodajkaliste@centrum.cz nebo vhoďte napsanou
na lístku do schránky u OÚ. Uveďte prosím své jméno, příjmení a
číslo domu. Výherce odměníme a zveřejníme v příštím vydání
Zpravodaje!
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Libuše Pulkrabová

5. K…a drát, padesát
Chtěl bych jménem obecního zastupitelstva v Kališti poblahopřát starostovi naší obce, Františku Szczyrbovi,
k jeho životnímu jubileu - padesátinám. Ať jsi stále fit a plný elánu nejen při zvelebování obce, ale i v
osobním životě.
Roman Krafka,
Náš starosta a snad můžeme říct i přítel František Szczyrba si v těchto dnech připomene padesátiny. Moc
dobře víme, že „není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem“, i proto mu přejeme, aby těch,
kterým se nezavděčí, bylo co nejméně. Jeho výjimečnost je v tom, že v jeho podání jsou i věci prosté
udělány mimořádně dobře.
Františku, přejeme – i s poslední kunou u nás ve vsi – hodně zdraví, pohody a síly do dalších let a rádi Tě
opět u nás uvidíme.
Obyvatelé a chalupáři z Býkovce.
P. S.: Kdo má rád Vysočinu, má pro nás vždycky velkou cenu. Františku, děkujeme!
Jindra Kučerová
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6. Dění u hasičů během léta
V úvodu bych navázal na článek z minulého čísla zpravodaje, kde jsem zmiňoval, že nás
čekají závody v Kamenici nad Lipou, kde jsme z předchozích čtyř účastí odjížděli čtyřikrát
s nedokončeným útokem. Letos se nám konečně povedlo prolomit smůlu a i díky výpomoci
jednoho ze členů SDH Drunče jsme si odvezli výtečné šesté místo. Poté ovšem následovalo
období neúspěchu. Na další soutěži zařazené do Pelhřimovské ligy v požárním útoku (PLPÚ)
ve Střížově jsme nedokončili, jen o pár dní déle na neligové noční soutěži v Batelově 9.
července jsme rovněž nedokončili. Do třetice všeho zlého se dokonalo o týden později na
6

soutěži v Českém Rudolci. Na nově zařazené
soutěži do PLPÚ se nám sice povedlo dokončit,
ale po obrovských problémech na rozdělovači
z toho byl čas 40,41s a až 18. místo. Ve stejný
den se ovšem pořádalo i u nás. Na již pátém
ročníku Javořické noční soutěže dorazilo
celkem 22 mužských a 8 ženských týmů. Po
bídných výsledcích našeho týmu z posledních
soutěží přišly konečně na řadu alespoň
průměrnější výkony. S časem 17,95s na 2B jsme uzavírali první desítku listiny výsledků.
Ovšem jak mezi ženami, tak především mezi muži byly k vidění úchvatné výkony. Vždyť vítěz
z Kamenice nad Lipou zaběhl útok v novém traťovém rekordu časem 14,67s a druhý
Bohdalín, který do té doby držel rekord dráhy výkonem 14,75s z roku 2013, zaostal za
vítězem o pouhých 9 setin sekundy. Další dva závody nás trošku limitovalo lepení sestavy,
neboť ne vždy jsme se sešli kompletní. I výsledky tomu odpovídaly a 30. července jsme
v Kamenici nad Lipou doběhli až jako třináctí a na dalším kole PLPÚ v Bílém Kámeni jsme
figurovali dokonce ještě o příčku hůře. Rozhodli jsme se proto trošku proházet posty. Na
konci srpna na noční soutěži v Žirovnici jsme tak nově běželi v novém rozestavění. I
s chybami jsme ovšem brali
body za 11. místo, když spousta
favoritů útok ani nedokončila.
Nyní
zbývají
do
konce
Pelhřimovské ligy poslední tři
kola a náš tým je s 30 body na
průběžném 12. místě. Loni jsme
skončili v lize patnáctí a cíl
udržet se do této pozice i pro
letošní sezónu se zatím plní.
Nicméně bude to ještě boj a
uvidíme 28. října u nás v Kališti,
zda se to povedlo či naopak, jelikož se slavnostní vyhlášení Pelhřimovské ligy po dvou letech
vrací právě k nám do kulturního domu.
Ještě než se předají ceny pro nejlepší hasičské týmy v lize, dorazí k nám také kapela Ros3s,
která nám v sobotu 15. října zahraje na tradiční podzimní zábavě. K tomu všemu pořádáme
12. listopadu tradiční rybí hody a tak se podzim ponese v duchu zábav. Během letních
měsíců se mimo jiné povedlo dokončit osvětlení a strop v klubovně a proběhla rekonstrukce
vstupního prostoru klubovny, čímž se už tak krásná klubovna ještě více zvelebila
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 čtvrtém čtvrtletí roku 2016 tyto akce:
15.10. 2016
ROS3S
Začátek ve 20:30 hodin
v KD v Kališti
sobota
taneční zábava
28.10. 2016
Galavečer Pelhřimovské ligy
Začátek v 19 hodin
v KD v Kališti
pátek
v požárním útoku
12. 11. 2016
Rybí hody
Začátek v 17 hodin
v KD v Kališti
sobota
hraje skupina Uniband mini
27. 11. 2016
Rozsvěcení vánočního stromečku
Začátek v 16 hodin
na návsi v Kališti
neděle
již druhé společné adventní setkání
10. 12. 2016
Rozsvěcení vánočního stromečku
Začátek v 17 hodin
v KD v Býkovci
sobota
tradiční setkání s Mikulášem…
17. 12. 2016
Vánoční sousedské setkání
Začátek ve 14 hodin
v KD v Kališti
sobota
vystoupí děti a paní učitelky z MŠ
31. 12. 2016
Silvestrovský výšlap na Javořici
Začátek v 9 hodin
v KD v Kališti
sobota
občerstvení u hraničního buku a v KD

8. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
45 let oslaví dne 21. října pan Pavel Lojda, Kaliště
1 rok oslaví dne 2. prosince slečna Sofie Navrátilová, Kaliště
60 let oslaví dne 14. prosince paní Libuše Pulkrabová, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště

Poslední sbohem
V sobotu 6. srpna nás ve věku nedožitých 85 let navždy opustil náš občan a bývalý starosta
obce, pan Jan Rokos. Se zesnulým jsme se rozloučili v sobotu 13. srpna ve smuteční síni
hřbitova v Počátkách a poté byl uložen na hřbitově v Panských Dubenkách do rodinného
hrobu k tichému spánku.
Pan Jan Rokos byl skromným a tichým občanem, který celý svůj život pracoval ve prospěch
naší společnosti a v důchodovém věku zastával svědomitě po dvě volební období funkci
starosty obce. Za jeho práci mu děkuji. Ať je mu země lehká. Čest jeho památce!
František Szczyrba
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 .2016 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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