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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané.
Zdravím Vás před závěrem roku na úvod posledního letošního čísla našeho Zpravodaje.
Na konci roku se tradičně hodnotí, co se nám povedlo i co jsme nestihli, a také plánuje, co
nás čeká v roce příštím. O tom všem se dočtete na dalších řádcích. Proto mi nyní dovolte,
abych vám popřál v Novém roce hlavně zdraví, štěstí a pohodu.
Ing. František Szczyrba, starosta obce

2. Informace obecního úřadu
Obecní úřad žádá poslední opozdilce, kteří prozatím nenahlásili konečný stav vodoměru
nebo nezaplatili za vodné a stočné za rok 2015, aby tak učinili nejpozději do poloviny
ledna 2016. Máte na výběr z několika způsobů:
 nahlásit stav vodoměru a uhradit platbu v hotovosti v úředních hodinách na OÚ,
 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. Zpět obdržíte stejným způsobem
výši částky k úhradě. Platbu je poté možno poukázat bezhotovostně na číslo účtu obce
Kaliště 1466997329/0800.
Poplatek za svoz TKO za rok 2016 bude vybírán na obecním úřadu od 15. ledna 2016. Jak
jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje, od nového roku dochází k mírnému
nárůstu poplatku za svoz TKO, který byl vyhlášen Obecně závaznou vyhláškou obce Kaliště
č. 2/2015. V případě trvale hlášeného občana došlo 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. Novinkou
je to, že trvale hlášení občané mohou poplatek uhradit ve dvou stejně velkých splátkách,
vždy nejpozději do 31. března a do 31. října příslušného kalendářního roku nebo jednou
platbou do 31. Března. Majitelé objektů sloužících k individuální rekreaci by měli poplatek
uhradit jednou platbou nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
Kontejner na bio odpad se v zimním období nevyváží, odvoz tohoto kontejneru bude
obnoven na začátku jara.
A nyní slibované hodnocení, co se nám, mimo jiné, letos podařilo společnými silami udělat
a zorganizovat:
 v zimním období jsme zahájili brigády v Kališti úklidem sněhu,
 na jaře jsme uklidili ve školičce a v pavilonu školy a plný vůz nepořádku jsme odevzdali
při jarním sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
 průběžně jsme sekali travnaté plochy, vytrhali nevzhledné obrubníky na návsi a zasadili
květiny a vánoční stromeček, nainstalovali nové nebo opravili stávající lavičky,
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 s přispěním Kraje Vysočina prostřednictvím dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny
jsme opravili povrch cest k mateřské škole, u horní nádrže i u obecního úřadu, kam jsme
přesunuli kontejnery na tříděný odpad,
 společně se sborem dobrovolných hasičů nebo dětmi a zaměstnanci mateřské školy jsme
během roku zorganizovali několik podařených akcí, např. v Kališti nově obnovenou
tradici masopustního průvodu a následného posezení v kulturním domě (v Býkovci jsou
tyto akce organizovány pravidelně), tradiční hasičský ples, sousedská setkání, pálení
čarodějnic, rozloučení s prázdninami, rybářské závody, taneční zábavy, rybí hody,
 v polovině roku jsme spustili nové, přehlednější webové stránky obce,
 opravili jsme, převážně svépomocí, WC v klubovně SDH; s tím byla spojená instalace
nových rozvodů vody a topení včetně 2 nových radiátorů v zádveří MŠ,
 vyměnili jsme vstupní dveře v budově MŠ a klubovny SDH,
 do KD v Býkovci jsme pořídili k bočnímu vstupu nové dveře, koupili jsme výčepní zařízení
a plynový ohřívač pro prodloužení sezóny na venkovním posezení, …
Chtěl bych všem, kdož pomohli při brigádách a s organizací letošních akcí a také vám všem,
kteří jste na tyto akce přišli, ještě jednou moc poděkovat. Bez vás a vaší aktivní účasti by
naše snažení nemělo smysl. Ještě jednou vám všem moc děkuji!
Netvrdím, že se nám povedlo vše, na co jsme sáhli. Určitě se najdou věci, které jsme
nedomysleli nebo nestihli, např. stále nevíme, co s budovami zrušené školy. Uvítáme vaše
nápady a náměty, co v naší obci vylepšit nebo nově vybudovat. Přijďte na veřejná zasedání
zastupitelstva, která se konají pravidelně první čtvrtek v měsíci, nebo nám napište na našem
webu.
V příštím roce bychom rádi vyměnili střešní krytinu kulturního domu v Býkovci, opravili
rozvody elektřiny a zrekonstruovali WC v kulturním domě v Kališti, vyčistili prostor kolem
vodojemu od náletových dřevin a mnoho dalšího. Věřím, že se nám společně bude dařit i
v roce příštím.
K posledním letošním vydařeným akcím patřilo vánoční sousedské setkání, na kterém
vystoupily děti z mateřské školy společně s paní ředitelkou a paní učitelkami.

Dále proběhl již tradiční vánoční turnaj v Mariáši, kde se naši zástupci - pánové Matějka,
Jakoubek a Prokůpek umístili na 9., 11. a 15. místě z 24 účastníků.
Založili jsme doufám novou tradici - společné rozsvícení vánočního stromečku na první
adventní neděli. Přes nevlídné počasí se nás na návsi sešlo opravdu hodně. Za zpěvu koled a
popíjení punče a grogu jsme vyčkali času cca 16:20, kdy se společně s veřejným osvětlením
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Vánoční turnaj v mariáši

Nový vánoční stromeček v Kališti

rozzářil náš vánoční stromeček. Na závěr jsme se všichni vypravili na malou kolaudaci nově
zrekonstruovaných prostor v části domu č. p. 60.
Chtěl bych při této příležitosti moc poděkovat Standovi
Horálkovi! Především on má hlavní zásluhu na tom, jak hezký
máme nový vstup do klubovny SDH v Kališti. Jeho pracovitýma
rukama prošlo množství betonu, malty, cihel, dlaždic a dalšího
stavebního materiálu. Protože si to nepřál, nebyl v předchozích
vydáních Zpravodaje zmiňován. Nakonec se nechal přesvědčit,
proto mu zde znovu velmi rád děkuji za vše, co pro naši obec
ve svém volném čase vykonal. Stando díky ještě jednou!
P.S. a byl kumšt Standu zachytit na fotografii, ani fotit se
nechtěl…

Na závěr mi dovolte, abych Vás informoval
o narození našeho nového občánka.
2. prosince se narodila Sofinka Navrátilová.
Vážila 3 470 gramů a jak mně informovala její
maminka Ivana SMSkou chvilku po porodu,
obě jsou zdrávy a mají se k světu (je to vidět
na obrázku pořízeném po jejich příchodu
domů, když jsme jim byli s p. zastupitelem
Pizou popřát).
Přeji malé Sofince úspěšný start do života, zdraví a lásku celé šťastné rodině!
František Szczyrba

P. S. Jelikož se nám během roku několik občanů odstěhovalo, přihlásili se k trvalému pobytu
Jan Šindelář ml. a Aneta Volavková a narodila se malá Sofinka Navrátilová, máme
v současnosti 143 stálých obyvatel.
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3. Co je nového v Býkovci?
Na 24. října se domluvila parta býkoveckých rybářů, že je nejvyšší čas vylovit náš rybníček.
A tak jim za krásného podzimního počasí uvízli v sítích kapříci, štiky, tolstolobici i okouni;
děti se bavily chytáním běliček a raků. V podvečer se všichni sešli u Kujóna na rybích
hodech, aby si pochutnali na tradiční rybí polévce a rybím řízku s bramborovým salátem.

O čtrnáct dní později, 7. listopadu, nás čekal další gurmánský zážitek. Již tradiční
svatomartinské husí hody, kde se podávaly, tak jak se zpívá v písničce, co složil náš poslední
žijící básník na Býkovci Petr David: "husí stehýnka se zelím, sladkým, červeným nebo
dýňovým a zapíjely se pivečkem ze džbánu…! Byla to delikatesa a nesměly chybět ani
svatomartinské rohlíčky ke kávě!!!
Na první adventní neděli jsme dostali zprávu, že 5. prosince navštíví býkovecké děti svatý
Mikuláš s andělem a nebudou chybět ani bytosti pekelné. Tak jsme pro děti nachystali
besídku, napekli perníčky, které si nazdobily samy děti. Dále byla připravena ježíškova cesta,
kde děti plnily různé úkoly a malovaly obrázky pro Mikuláše, který přišel s celou družinou.
Mikuláš děti vyzpovídal, jestli celý rok nezlobily a ty hodné (tedy všechny, pozn. redakce)
podaroval balíčky. A poté se všichni sešli venku u stromečku, který byl za zpěvu koled
slavnostně rozsvěcen.
Jindra Kučerová
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tak očekáváme lepší výsledky a umístění
na vyšších příčkách než letos. Sezóna
začne až počátkem května, do té doby se
náš sbor bude věnovat spíše kulturním
akcím a naváže tak na kulturní akce
z podzimu. V říjnu se konala zábava
s kapelou Ros3s, v listopadu Rybí hody a
v prosinci se kromě výroční schůze
uskutečnil také Vánoční turnaj v mariáši.
Před námi je Silvestrovský pochod na
Javořici a v KD bude připraveno
občerstvení, stejně tak pod vrcholem
nejvyšší hory Českomoravské vrchoviny.
Tradiční hasičský ples se tentokrát koná již
začátkem roku, a to 16. ledna. Chtěli
bychom také navázat na obnovenou
tradici masopustního průvodu v Kališti. Na
jaře se jako obvykle uskuteční taneční
zábava a denní hasičské závody. Čeká nás
tak mnoho práce, ale i zábavy.
Jménem velitele SDH Kaliště bych chtěl
poděkovat za dosavadní přízeň i podporu a
do roku 2016 popřát všem občanům
Kaliště i Býkovce mnoho zdraví, úspěchů,
rodinného štěstí i pohody.

4. PF z mateřské školy
Do e-mailové pošty OÚ jsme dostali toto
hezké přání, které rádi tlumočíme i Vám:
Dovolte mi poděkovat Vám za spolupráci
v uplynulém roce a popřát Vám krásné
vánoce a jenom vše nejlepší v novém roce.
Přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy
Kaliště, okres Jihlava.
ředitelka školy Mirka Kadlecová

5. SDH Kaliště bilancuje
Je tu konec roku a s ním i období
hodnocení toho uplynulého a plánování
roku nadcházejícího. Sportovní sezóna
byla zhodnocena již v minulém čísle
zpravodaje, doplním už snad jen výsledky
z největší soutěže v ČR – Memoriál
V. I. Lenina,
která se
konala 24. 10.
v Širokém
Dole. S časem
19,56 s. jsme
obsadili 88.
pozici ze 146
týmů.

Vojta Šindelář

O něco blíže byla naše úplně poslední
soutěž roku, a to tradiční Mikulášská
soutěž v Českém Rudolci. V sobotu
5. prosince se zde sjelo 57 mužských týmů
a my obsadili 26. místo. Od příští sezóny
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6. Z pera Petra Davida
Vánoční chvilka poezie

První sníh

Z chystané sbírky „Čtvrté housle“

Ze sbírky „A zase láska“

Mráz kreslí květy fantaskní
na okna za kterými sní
děti svoje sny vánoční.

Dnes večer prvně padal sníh,

S čelíčky na sklech, smějí se,
vločkám, jež tiše klaní se,
střechýlům ladným na římse.

ve svitu lampy, jak by vzplály,

vítr ho stáčel v nárožích,

vločky se spolu milovaly,
než ustlaly si na růžích.

Nosy jim ke sklu lepí mráz
a velké, čiré oči v ráz,
ví, že dnes půjde všechno snáz.

Dnes večer prvně padal sníh,

Pojď, táto, mámo, pojď si hrát,
nech sníh na nose zašimrat,
uplácej kouli, postav hrad.

chladivě líbal na tvářích,
velebně, tiše, padal stále

Vzpomeň si na svůj, dětský svět
nezemřel, kvete jako květ,
až jednou zvadne naposled.

a bylo to tak dokonalé,
že šlápnou do něj, byl by hřích.

Teď ale ještě času dost,
pozor si dej na z kapra kost
a rozbal dárky pro radost.

Dnes večer prvně padal sníh,
ve městech i na vesnicích

Prskavky jiskry metají,
rolničky tiše cinkají
v dětských snech těch, co spinkají.

se bílá duchna načechrala
a šťastné děti ke hrám zvala,

Svíčka pomalu zhasíná,
šla spát i tvoje peřina,
jen půlnoční teď začíná.

tak jako vždy o Vánocích.

* * *

Mráz štípe všechny do tváří,
oči se ale rozzáří,
když upřou pohled k oltáři.

Poznámka starosty:
Petr David je „chalupář“ z Býkovce,
podnikatel a jeden z mnoha zdejších
mecenášů a rozhodně nepřehlédnutelná
osobnost. Poznal jsem ho jako velmi
milého a družného člověka, který krom
básní rád píše nové texty na známé
melodie, které si pak všichni u Kujóna
společně zazpívají.

To je vánoční poslání,
které je nám všem k dostání,
do srdce vlož jej, do dlaní.
Nemysli už na těžký čas,
vše přejde, bože, vem to ďas
dnes milost vánoc ať plá v nás.
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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 na závěr roku 2015 a v prvním čtvrtletí roku 2016 tyto akce:
Začátek v 9 h. v KD Kaliště
31. 12. 2015
Silvestrovský výstup na Javořici
20 h. posezení v klubovně
čtvrtek
občerstvení v KD i u hraničního dubu
31. 12. 2015
Zelený silvestr u Kujóna
Začátek v 18 hodin
v KD v Býkovci
čtvrtek
tradiční posezení
16. 1. 2016
Tradiční hasičský ples
Začátek v 19 hod.
v KD v Kališti
sobota
Hraje skupina Generace z Telče
6. 2. 2016
Tradiční masopust v Býkovci
Začátek od 14 hod.
náves, KD u Kujóna
sobota
průvod masek, následuje posezení v KD
13. 2. 2016
Masopustní posezení s občany
začátek v 11 h. na návsi,
od 14 h. v KD v Kališti
sobota
vystoupí děti z MŠ a DJ
Dopoledne projde vesnicí průvod masek
5. 3. 2016
Býkovecký den žen
Začátek v 18 hodin
v KD u Kujóna
sobota
Posezení s přáním všem ženám
12. 3. 2016
Oslava MDŽ v Kališti
Začátek ve 14 hodin
v KD v Kališti
sobota
Posezení s přáním všem ženám

8. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
85 let oslaví dne 29. prosince paní Dvořáková, Býkovec
65 let oslaví dne 9. ledna paní Svatava Brychtová, Kaliště
70 let oslaví dne 1. února paní Marie Kučerová, Býkovec
55 let oslaví dne 11. února paní Milada Krizanová, Kaliště
50 let oslaví dne 26. března paní Stanislava Matějková, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště

PF 2016
Zdraví, pohodu a mnoho úspěchů v Novém roce Vám přejí
za obecní úřad Kaliště
František Szczyrba, Roman Krafka a Vlaďka Čekalová
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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