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1. Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané. 

Rok se nachýlil ke svému závěru a před námi jsou vánoce, silvestr a Nový rok. Nastává 

období bilancování a novoročních předsevzetí.  Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních 

svátků a v Novém roce hlavně zdraví, pohodu a dobrou náladu. 

                                                            Ing. František Szczyrba, starosta 

2. Informace obecního úřadu  

Také letos evidujeme na obecním úřadu několik opozdilců, kteří prozatím neuhradili 

poplatek za vodné a stočné. Žádáme všechny majitele objektů, kteří dosud za vodu 

nezaplatili, aby tak učinili co možná nejdříve. Platbu lze provést v hotovosti v době úředních 

hodin OÚ (mimo 27., 28., 30. 12. 2016 a 2. 1. 2017) nebo bezhotovostně na účet obce číslo 

1466997329/0800. O výši platby se můžete informovat telefonicky na čísle 567 374 158,  

odesláním SMS na číslo 723 553 881 nebo e-mailu na adresu: starosta@obec-kaliste.cz. Ve 

zprávě prosím uveďte Vaše příjmení a číslo popisné domu. Předem děkuji za Vaši platbu! 

Poplatky za svoz TKO a poplatek za psy bude vybírán od druhé poloviny ledna 2017. 

Zájemci o vyvezení septiku se mohou od ledna do března hlásit na OÚ. Cena za vyvezení      

1 septiku je 350,- Kč, k vyvezení dojde po dohodě s majitelem nemovitosti v průběhu jarních 

měsíců. Na OÚ se lze také přihlásit k frézování pařezů. Cena se pohybuje mezi 300 až 800 

korunami podle velikosti pařezu a pracnosti jeho odstranění. Po vyfrézování není pařez 

vidět a lze provádět standardní sekání trávníku.  

V říjnu proběhl tradiční sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Před svozem 

proběhla další brigáda na úklid bývalé školy, při které jsme naplnili další 2 plné vozy. Do 

dříve připraveného stojanu jsme v říjnu nainstalovali malovanou mapu a později z druhé 

strany letecký snímek obce s čísly popisnými. 

V listopadu jsme s pomocí plošiny pana 

Vrbenského ze Strmilova, který se stará o údržbu 

veřejného osvětlení, ořezali větve některých 

větších stromů okolo místních komunikací, které 

bránily plynulému provozu nebo hrozily pádem 

na procházející osoby. Větve jsme odvezli do 

prostoru za pavilonem školy, kde budou „čekat“ 

na další pálení čarodějnic.  

Na půdě OÚ jsme zprovoznili malou zasedací místnost bývalého Svazu žen s novými 

krbovými kamny. V prosinci proběhlo malování kanceláře OÚ. Všechen inventář byl 

přestěhován do vedlejší zasedací místnosti. Využil jsem příležitosti a uspořádal letošní 

poslední zasedání zastupitelstva obce v malé zasedačce na půdě. Přítomní zastupitelé i 

hosté si mohli znovu prohlédnout místnost, do které v minulých letech nikdo nechodil. Nyní 

je v zasedací místnosti také lednice, kterou věnovali obci manželé Josef a Libuše Pulkrabovi. 
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Tato místnost je k dispozici všem zájemcům, po předchozí domluvě na OÚ a za mírný 

poplatek, pro pořádání menších oslav s kapacitou max. 30 osob. V zimních měsících lze 

k vytápění využít zmíněná krbová kamna (zájemce si přinese vlastní dřevo). 

Chtěl bych všem, kteří pomohli při úklidu školy, při svozu odpadů a všech letošních 

brigádách, moc poděkovat za pomoc a spolupráci a těším se na další v příštím roce! 

Na dosud posledním prosincovém zasedání zastupitelstva obce jsme projednali již podruhé 

žádost firmy Lapek o příspěvek na krytí ztráty ve výši 55 tisíc korun z provozu prodejny 

smíšeného zboží v Kališti.  Na jednání byl přítomen manažer firmy Lapek pan Vyskočil, který 

vyslechl z řad přítomných zastupitelů a občanů obce silnou kritiku na nedostatečnost 

sortimentu a nevhodnou pracovní dobu. Slíbil, že bude na vznesené připomínky reagovat. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že firmě Lapek prozatím příspěvek na krytí ztráty neposkytne 

a počká na provedená opatření. Pan Vyskočil volal na OÚ a informoval, že od 2. ledna 2017 

upraví pracovní dobu a to prodloužením odpoledních směn v pondělky, středy a pátky do 

17 hodin. Firma rovněž přislíbila rozšíření sortimentu pekařských výrobků a „koloniálu“. 

Doufám, že provedená opatření zlepší kvalitu nabízených služeb. O nich se můžete 

přesvědčit i vy a budu rád, když nám napíšete na e-mail: starosta@obec-kaliste.cz, resp. 

vhodíte do schránky na OÚ Váš postřeh nebo námět na zlepšení. Předem vám děkuji! 

Po loňské premiéře jsme o první adventní neděli 27. listopadu slavnostně rozsvítili náš 

vánoční stromeček. Sešlo se nás víc než loni, také počasí bylo oproti loňsku trochu lepší 

(hlavně nepršelo). Zazpívali jsme si s  dětmi a učitelkami z mateřské školy několik koled, 

ochutnali jsme připravený čaj, punč a grog. Děti mohly napsat a na připravených balóncích 

poslat ježíškovi svá vánoční přání. Pak jsme společně počkali, až se nám, společně 

s veřejným osvětlením, rozsvítí vánoční stromeček.  

 

Poté se mnozí vypravili podívat do letos nově zrekonstruované klubovny SDH, kde byla 

připravena prezentace možné revitalizace návsi v Kališti. Návrh revitalizace, na mou žádost, 

připravil a přítomným představil pan Michal Emmer, zahradní architekt a chalupář 

z Býkovce. K návrhu se poté vyjádřilo několik přítomných, mimo jiné pan Theodor Kalášek, 

který navrhl, aby byla do návrhu zakomponována zvonička (zvon již delší dobu leží bez 

užitku na obecním úřadu).  Návrh byl poté představen na prosincovém zasedání 

zastupitelstva a nyní je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu a na našich webových 
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stránkách www.obec-kaliste.cz . Vaše připomínky a náměty očekáváme do konce března 

2017. Poté bude návrh doplněn o Vaše návrhy a připomínky a znovu projednán na 

zastupitelstvu obce. Zde přinášíme malou ukázku možných úprav: 

 

17. prosince se v kulturním domě uskutečnilo tradiční Vánoční setkání s dětmi a 

zaměstnankyněmi MŠ. Děti vystoupily s novým programem, který ocenili všichni přítomní.                        

 

Na silvestra se uskuteční tradiční výšlap na Javořici. Také letos členové SDH připraví pro 

zájemce občerstvení u hraničního buku a v kulturním domě. O připravovaných akcích 

v novém roce se dovíte na konci zpravodaje. Děkuji vám všem, kdož pomáháte s organizací 

našich akcí a vám ostatním za hojnou účast. Těším se na setkání s vámi příště!  
 

František Szczyrba 
 

http://www.obec-kaliste.cz/
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3. Co je nového v Býkovci? 

Den po svátku svatého Martina se v býkoveckých chalupách vařily knedlíky, zelí , pekly 
martinské rohlíčky ale hlavně husí stehýnka. Libá vůně se nesla celým Bejkovcem a lákala 
všechny na husí hody ke Kujónovi, kde se vše spořádalo a zapilo svatomartinským vínem. 
Musíme poděkovat všem kuchařinkám a kuchtíkům,kteří se na tomto gurmánským zážitku 
podíleli!!! Bylo to MŇAM, MŇAM!!! 

           

V průběhu letošního roku s námi oslavili své životní jubileum naši milí  přátelé:.  
 

Zleva sedí:  Jiřina Kopáčková, 
Marie Kučerová, Anna Moravová, 
Pavel Rejža Chadim 
zleva stojí: Jiří Kudrna, 
Jaroslava Novotná, Jan Štěpánek. 
 
Všem jmenovaným přejeme ještě 
jednou hodně zdraví a pohody na 
Bejkovci!!! 

   

V sobotu před stříbrnou nedělí navštívil býkovecké děti svatý Mikuláš se svou družinou. Děti 

nastrojily stromeček ozdobami, které samy vytvořily, 

zdobily perníčky a malovaly obrázky pro Mikuláše. Ten 

měl letos připravenou knihu hříchů, ve které stálo, že 

většina nenosí bačkory, 

nejí svačiny a neuklízí, ale 

byly v ní i pochvaly za 

pomáhání rodičům a 

proto všechny podaroval balíčky. Poté se venku za zpěvu 

koled rozsvítil vánoční stromeček.  

  
Jindra Kučerová 
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Vážení spoluobčané, 

co si přát? Všichni chceme být zdraví a je škoda, že tenhle stav duše bereme 

jako samozřejmost. Ano, dělejme všechno pro to, abychom byli zdraví, dívali 

se na svět kolem očima plnými optimismu a přejme si jen to, co jsme schopni 

sami sobě a svým nejbližším – splnit. Když se nám to nepodaří, dejme svým 

přáním a snům – čas. 

Možná bude stačit, když se k našim přáním třeba jen přiblížíme, a budeme je 

schopni naplnit v letech následujících.  

Věřte, bude se nám bilancovat snadněji. 

Krásné Vánoce. 

Petr David, chalupář z Býkovce 

 

4. ZEBRA o ceny (luštění pro dlouhé zimní večery)  
V minulém vydání Zpravodaje jsme zveřejnili lištovku o ceny. Z došlých správných odpovědí jsme vybrali a 
po vystoupení dětí z MŠ na vánočním sousedském setkání zveřejnili vítězku hlavní ceny. Dárkovou tašku 
získala paní Marie Horálková z Kaliště, viz. obrázek. Výherkyni blahopřejeme! 

Tentokrát jsme si pro Vás připravili ZEBRU - opět o hodnotné ceny, takže neváhejte a luštěte.  
 

Staří mládenci Kozel, Mráček, Prášek a Toušek byli včera v místě svého pražského bydliště na večeři. 

Přiřaďte k jejich celým jménům správnou část Prahy a druh jídla, když víte, že:  

a) Toušek si dal švestkové knedlíky 

b) Karel Kozel má rád masitá jídla 

c) Prášek z Dejvic nemá rád svíčkovou 

d) Na Smíchově bydlí muž, který si pochutnal na guláši 

e) Jiří bydlí v Nuslích 

f) Mráček se jmenuje Svatopluk a bydlí v Libni 

g) Emil nosí brýle 

h) Jeden z mužů si objednal řízek 

 
Správnou odpověď tajenky zašlete do konce února 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! 

           Libuše Pulkrabová 

5. Na podzim SDH soutěžilo a především pořádalo   

Tým SDH Kaliště, účastnící se pravidelně soutěží zařazených do Pelhřimovské ligy 

v požárním útoku, čekala v září ještě 3 závěrečná kola. Soutěž v Bohdalíně se moc 

nevyvedla, přesto jsme i za 17. místo brali nějaké body, které pro nás byly velice důležité 

v konečném zúčtování. V Heřmanči jsme totiž žádné body neurvali za nedokončený pokus. 

To, jestli se vejdeme do nejlepších 15ti týmů v celkovém hodnocení Pelhřimovské ligy, se 

rozhodlo v posledním kole v Markvarci. Výkon nebyl opět optimální, ovšem nebyli jsme 

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
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jediní a vyběhli jsme si 13. místo. Za celou sezónu jsme posbírali 37 bodů, což nás zařadilo 

na celkové 12. místo a tedy splnění cíle. Po skončení ligové sezóny jsme se ještě zúčastnili 

závodů v Libkové Vodě 15. října, odkud jsme se vraceli k nám na večerní zábavu s kapelou 

ROS3S. Už bývá zvykem, že tato akce patří mezi ty nejvydařenější a to se potvrdilo i 

tentokrát.  

Tato zábava odstartovala kolotoč kulturních akcí, vždyť dva týdny poté – 28. října jsme 

hostili Slavnostní vyhlášení Pelhřimovské ligy. Došlo k představení a ocenění nejlepších 

týmů Pelhřimovské ligy a vše vyvrcholilo dlouhotrvající diskotékou s DJ. I tato akce se 

mimořádně povedla, přesto nás zanedlouho čekala další. Opět jsme počkali pouze 14 dní a 

12. listopadu jsme si břicha plnili rybími pokrmy na tradičních rybích hodech. To už se 

pomalu blížil prosinec. První sobotu v prosinci jsme se zúčastnili Mikulášské soutěže 

v Českém Rudolci s výsledkem 39. místo z 69 týmů. V ten samý den se také konal Vánoční 

turnaj v mariáši v naší klubovně. Akcí se pořádalo opravdu požehnaně, ale do konce roku se 

samozřejmě stihne ještě jedna. Každým rokem populárnější Silvestrovský výstup na Javořici 

přináší i více hostů do našeho kulturního domu. Vzhledem k tomu, že poslední den roku 

vychází na sobotu, lze davy turistů očekávat i v tomto roce. 

Na závěr bych Vám za SDH Kaliště rád popřál, abyste Vánoční svátky a s nimi spojenou 

pohodu nesoucí se až do konce roku prožili v harmonii, spokojenosti a v přítomnosti těch 

nejdražších. Rok 2017 ať je ještě úspěšnější než ten letošní, přináší mnoho radosti do Vašich 

životů a naše společná setkání ať probíhají jen při příjemnějších situacích. 

Vojta Šindelář 
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6. Připravované akce 

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem a mateřskou školou a občané a 
chalupáři z Býkovce připravují na konci roku a v prvním čtvrtletí roku 2017 tyto akce: 
31. 12. 2016 

sobota 

Silvestrovský výšlap na Javořici 

občerstvení u hraničního buku a v KD 

Začátek v 9 hodin  
v KD v Kališti  

31. 12. 2016 

sobota 

Proužkovaný silvestr u Kujóna 

tradiční posezení 

Začátek v 18 hodin  
v KD v Býkovci  

21. 1. 2017 

sobota 

Hasičský ples 

hraje skupina JIP Band a hosté 

Začátek ve 20 hodin 
v KD v Kališti 

18. 2. 2017 

sobota 

Masopust v Kališti 

vystoupí děti z MŠ, soutěž o nejlepší masku 

Začátek ve 14 hodin  
v KD v Kališti  

25. 2. 2017 

sobota 

Masopust v Býkovci 

tradiční masopustní průvod masek 

Začátek od 14 hodin  
u KD v Býkovci  

4. 3. 2017 

sobota 

Oslava MDŽ v Kališti 

posezení s harmonikáři a kytarou  

Začátek ve 14 hodin  
v klubovně SDH 

11. 3. 2017 

sobota 

Býkovecký den žen 

tradiční posezení  

Začátek v 18 hodin  
v KD v Býkovci 

  

7. Životní jubilea 

Významné životní jubileum oslaví tito občané: 

50 let oslaví dne 3. ledna paní Marie Povolná, Kaliště 
45 let oslaví dne 6. ledna pan Martin Körber, Kaliště 
25 let oslaví dne 6. ledna pan Jan Matějka, Kaliště 
65 let oslaví dne 3. února pan Josef Pulkrab, Kaliště 
65 let oslaví dne 6. března paní Zdeňka Snížková, Kaliště 
75 let oslaví dne 20. března paní Marie Jakoubková, Kaliště 
 
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let! 

Obecní úřad Kaliště 

PF 2017 

Do nového roku Vám přejeme za obecní úřad Kaliště hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti  

      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. 3 .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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