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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí rodáci a přátelé Kališť.
Přiblížil se konec roku, je čas příprav na nadcházející vánoční svátky a oslavy silvestra. Letos
byl advent kratší než v jiných letech ale doufám, že jste všechny přípravy, úklid i nákup
dárků stihli a teď si užíváte vánoční pohodu a příjemné lenošení. Pokud si najdete chvilku
času i na náš letošní poslední Zpravodaj, budeme my, kteří jsme ho pro vás připravili, rádi.
Přeji Vám všem klidné vánoce a v Novém roce hlavně zdraví a pohodu!
Ing. František Szczyrba, starosta

2. Informace obecního úřadu
Většina z vás uhradila platbu za odebranou vodu včas, chtěl bych vám za to poděkovat.
Zbývá jen několik opozdilců, kteří dosud platbu neprovedli. Zaplatit lze v hotovosti na
obecním úřadě – mezi svátky pouze ve čtvrtek 28. prosince od 9 do 11 hodin, v novém roce
v tradičních úředních hodinách pondělí až čtvrtek od 9 do 12, v pátek od 16 do 19 hodin.
Platbu lze provést také bezhotovostně na číslo účtu 1466997329/0800. Pokud nevíte, kolik
máte zaplatit, napište prosím SMS s dotazem na tel. číslo starosty 723 553 881, v SMS
prosím uveďte také číslo vašeho domu. Poplatky za psy a TKO budeme vybírat od ledna.
Dne 9. září se uskutečnilo historicky první setkání rodáků a přátel obce Kaliště. K mému
překvapení i radosti se setkání zúčastnilo velké množství účastníků - mnozí přijeli z daleka.
Chtěl bych hned v úvodu ještě jednou moc poděkovat Honzovi Lojdovi staršímu za pomoc
s organizací setkání – to on posháněl většinu adres, na které jsme poté poslali pozvánky a
celkově organizaci vydařené akce věnoval mnoho úsilí a času.

Poděkování patří také všem, kdož pomohli s organizací a obsluhováním hostů. Rád bych
také znovu poděkoval našim sponzorům – Kraji Vysočina, panu MUDr. Mackovi a panu
Mácovi. Také díky jejich příspěvkům jsme mohli vydat kalendář na příští rok, který si
účastníci setkání odnesli na památku. Fotografiemi do kalendáře přispěli Jinřiška Kučerová,
Roman Krafka a Dr. Ivo Havlík, který provedl závěrečnou korekturu a jeho vytištění.
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Myslím, že se většině z účastníků setkání líbilo vystoupení Počátecké dechovky i dětí z naší
mateřské školy a že jsme si celé odpoledne užili. Díky hezkému počasí jsme na návsi zasadili
památeční lípu, viz. další fotografie s autorem nápadu panem Emmerem, kterému pomohl
se sázením pan Vobr, a pak jsme se společně vyfotografovali. Další fotografie a krátké video
jsou k dispozici na našem webu www.obec-kaliste.cz .

Výroba společné fotografie ze setkání trvala dlouho, ale dočkali jsme se – zájemci si ji
mohou prohlédnout na obecním úřadě a v případě zájmu nahlásit počet požadovaných kusů
– podle vašeho zájmu objednáme příslušné množství. Fotografie bude stát 80,- Kč a je
bohužel většího rozměru, proto ji nelze standardně poslat poštou v obálce, snad jen
srolovanou v roličce. Pokud si ji později koupíte, bude vhodnější, abyste ji svým blízkým
předali osobně. Na OÚ lze již nyní koupit za 80,- Kč DVD se zkráceným záznamem ze setkání.
Druhý den po setkání jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Na zpáteční cestě narazil do auta,
kterým se vracela domů do Bruntálu naše rodačka paní Bohumila Mališová, rozená
Maděrová s dcerou a zetěm, neukázněný řidič. Paní Maděrová při této autonehodě bohužel
zemřela ve věku nedožitých 83 let, její dcera se zetěm se vážně zranili a byli mnoho dnů
hospitalizováni v nemocnici.
Chtěl bych tímto dodatečně vyjádřit pozůstalým svou upřímnou soustrast.
Čest její památce!
Ještě před setkáním se nám podařilo opravit část nevzhledné, polorozpadlé opěrné zdi
vedle bytovky ke KD. Chtěl bych poděkovat všem, kdož pomohli, především pánům
Kolmanovi a Kubovi, za vyzdění opěrné zdi z kamenů, panu Tomáši Prokůpkovi za její
zbourání, dále Petrovi a Fandovi Pizovým za pomoc s materiálem a se svařováním.
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Naši milí brigádníci (důchodci) – pánové Kuba, Brychta, Pulkrab v září zbourali rozpadající se
opěrnou zeď za budovou bývalé školy směrem k MŠ, která hrozila zřícením na kolemjdoucí.
Společně s Fandou Pizovým jsme později naložili suť na traktor a vyvezli ji na tradiční místo.
Chtěl bych jmenovaným poděkovat za jejich záslužnou činnost.
V říjnu se konal tradiční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Je až s podivem,
kolik harampádí se pokaždé najde v našich chalupách a kolik ho odevzdáme svozové firmě.
Letos ho byly skoro 4 tuny a obec za jeho odvoz a likvidaci uhradila 16 280 Kč. Všem, kdož
pomohli s nakládáním odpadu za nevlídného počasí, bych také rád moc poděkoval. Další
příležitost zbavit se nepotřebných věcí budeme mít opět v květnu 2018.
V letních měsících, v době uzavření mateřské školy, jsme v ní vyměnili všechna stará,
netěsnící okna za nová, plastová. V prosinci došlo na výměnu všech oken v 1. patře
kulturního domu. S výměnou oken v obou objektech bylo spojeno množství práce
s vyklizením, následným úklidem, malováním, věšením záclon i odvozem starých oken.
Za všechnu práci bych chtěl moc poděkovat všem, kdož přiložili ruku k dílu. Bylo vás
opravdu hodně a já si vaší práce nesmírně vážím. Myslím, že výsledek stojí za to.

V příštím roce bychom rádi provedli v létě zateplení fasády v mateřské škole a dali ji nový,
pěkný nátěr. V KD bychom chtěli zjara zrekonstruovat již dosluhující WC.
V kulturním domě se v říjnu konala taneční zábava a v listopadu tradiční rybí hody za účasti
mnoha občanů i přespolních, více v článku Vojty Šindeláře.
Letos jsme na konci listopadu již potřetí společně rozsvítili náš vánoční stromeček za zpěvu
koled s dětmi a paní učitelkami z mateřské školy. S nimi i jejich příbuznými a přáteli MŠ jsme
se za 14 dnů potkali znovu na vánočním sousedském setkání v kulturním domě. Všechny
akce byly myslím vydařené a za účasti mnoha z vás, za což vám patří můj dík. Ještě nás čeká
tradiční silvestrovský výstup na Javořici s občerstvením v KD. Bylo toho zkrátka dost, co
jsme společně zažili a doufám, že nemálo prožijeme také v roce příštím.
František Szczyrba
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3. V Býkovci se stále něco děje!
16. 9. 2017 se v Býkovci pořádal dětský desetiboj. Děti se i za nepříznivého počasí dobře
bavily a nakonec byly všechny náležitě odměněny. Na desetiboj navázalo vyhlášení soutěže
Býkovecké fotobraní. Nezávislá porota měla nelehký úkol vybrat ze dvou set fotografií ty
nejlepší.

Husí stehýnka jsou poslední roky vyhledávaná delikatesa o svatomartinských hodech, není
tomu jinak ani na Bejkovci. Letos byla stehýnka obzvlášť vypečená a navíc s karlovarským a
bramborovým knedlíkem, kyselým a dýňovým zelím.
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Stejně jako každým rokem ke Kujónovi zavítal svatý Mikuláš s andělem a čertem, děti si
vyráběly vánoční svícny, zdobily perníčky a nastrojily stromeček. Mikuláš přišel opět s
knihou hříchů, ve které stálo, že se oproti loňsku některé děti polepšily a tak všechny
podaroval balíčky. Poté nám dívčí sbor zahrál a zazpíval koledy a nakonec byl slavnostně
rozsvícen vánoční stromeček.

Jindra Kučerová

4. SDH Kaliště hlásí klidný hasičský podzim
Na dveře klepou již svátky vánoční, a proto opět přichází pravidelná rekapitulace posledního
čtvrtletí. Od poslední soutěže v Žirovnici, která je zmíněna v minulém čísle zpravodaje, se
náš tým už žádných závodů nezúčastnil. Bohužel je čím dál větším problémem dát do kupy
tým, který by soutěž odběhl. Povinnou účast na
námětovém cvičení 6. října v Panských
Dubenkách jsme ale zvládli na výbornou.
V sobotu 21. října se část týmu zúčastnila
slavnostního vyhlášení výsledků Pelhřimovské
ligy v požárním útoku, kde si přebrala ceny za 12.
místo a užila kulturní večer. Den předtím se u nás
v Kalištích rovněž tancovalo, neboť na programu
byla taneční zábava se skupinou Wajt. Tato skupina z Pelhřimova byla pro mnohé
neznámou, nicméně samotný večer ukázal, že dokáže přilákat návštěvníky podobně jako
skupina Ros3s. V listopadu pak přišly na řadu rybí hody s hudebním doprovodem skupiny
Uniband. Akce, která obnáší velké přípravy, se rovněž zařadila mezi vydařené. Na prosinec
byly naplánovány ještě dvě akce. První, skromnější akce, se uskutečnila v hasičské klubovně
16. prosince a sešli se na ní karbaníci z Kališť a okolí, na programu totiž byl Vánoční turnaj
v mariáši. /pozn. redakce. Z doslechu víme, že krásné 12. místo získal pan Jakoubek nejst.
jako nejlepší z našich borců i když nemá za sebou hodiny tréninku v klubovně…
Blahopřejeme! Druhou akcí bude Silvestrovský výstup na Javořici, kdy se v poslední den
roku hasiči postarají o občerstvení a zázemí v kulturním domě.
Za SDH Kaliště přeji všem občanům obce Kaliště, ale i čtenářům zpravodaje, klidné a
příjemné prožití Vánoc a mnoho úspěchu v roce nadcházejícím.
Vojta Šindelář
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5. Křížovka o ceny
Autorem citátu v tajence je A. J .Cronin, skotský lékař a spisovatel
Z došlých správných odpovědí
s tajenkou křížovky z minulého
čísla Zpravodaje jsme na setkání
rodáků vylosovali dva vítěze –
první cenu získala slečna Monika
Strašíková, druhou cenu paní
Ivana Navrátilová. Obě získaly
dárkové balíčky.
Správnou odpověď tajenky zašlete
do konce ledna 2018 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!

VODOROVNĚ:

SVISLE:

1. S výjimkou; pokolení; úmrtí; zájmeno osobní; narušovat
povrch kyselinou;
2. Zkratka pro letecký oddíl; včelí příbytek; slůvko
pochopení; naše řeka; druh karet-žolíky; travnatá
zemědělská kultura;
3. A podobně; vyšetření ultrazvukem; druhý díl tajenky;
značka kyslíku; rovnat rádlo;
4. Asistenční služba pro motoristy; pakostnice; SPZ
Tábora; náplň cigaret; zkratko pro ekologický; Dietlova
sestřička;
5. Světoběžník; schopnost absorbovat tekutinu; rytmicky
mluvené rýmy; hlupák;
6. Jméno Edisona; biblická postava; tavenina; omastek;
značka dusíku; kůň; uzavírá sázky;
7. Město slovensky; slota; druh léčivé rostliny; chuchvalec;
internet zkráceně;
8. O co; hlas hodin; sada; značka uranu; středová čára;
předložka; objevili;
9. Zkratka realitní kanceláře; označení obvodu; fáze
měsíce; americká rocková skupina; stříkat vodu; pohyb
vzduchem;
10. Mizí sníh; čtvrtý díl tajenky; knokaut; velký hřebík;
11. Pozřít; Mužské jméno; opět; anglicky "dělat";
12. Figura; podzemní dráha; schematické znázornění; SPZ
Španělska; popravčí;
13. Rab; značka obvodu; jehličnan; anglicky "pozdě";
vražedný útok;
14. Drážka, africká řeka; jehličnan; angl. "pozdě"; vařená
masa;

A. Náš bývalý prezident; bůžek lásky; značka
tuny; hádka;
B. Surová nafta; vlek; hudební značky;
C. Samohláska; první díl tajenky"; systém
reálné sebeobrany
D. Salamandr; francouzský komik; zápor; soutok;
E. Rámus; čidlo zraku; prudký záchvat choroby;
F. Ocas; rasa psa; označení dálnice; kolokol;
G. Rusky "ano"; mazání; trpěti;
H. Značka pro obsah; vznášet se; setba; jméno
spisovatele Zoly;
I. Látka na vyšívání; značka telluru; český malíř;
značka pro výkon;
J. Vydat napospas; pátý díl tajenky;
K. Nenasedne; soubor vápencových jevů;
L. Vrch u Třebechovic; zduření; MPZ Česka;
mužské jméno;
M. Jihočeská řeka; Lucemburské město;
N. Zuřivost; ženské jméno; oschnout na povrchu;
O. Ski; galvanizovati;
P. Třetí díl tajenky; psí citoslovce; iniciály
zpěvačky Olmerové;
Q. Požární ochrana; pletýnka; opora pro nohu
jezdce na koni; chemická značka vanadu;
R. Jarní květina; kšandy; úřední spisy;
S. Medicínsky neschopnost pohybu; kostra hlavy;
slovenská polní míra;
T. Městečko na severu Maďarska; vnímat;
sněžný muž
Líba Pulkrabová
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6. Připravované akce
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem, mateřskou školou, občany a
chalupáři z Býkovce připravují na konci roku 2017 a v prvním čtvrtletí roku 2018 tyto akce:
31. 12. 2017
Silvestrovský výstup na Javořici
Začátek v 9 hodin
v KD v Kališti
neděle
občerstvení v KD
31. 12. 2017
Kostkovaný silvestr u Kujóna
Začátek v 18 hodin
v KD v Býkovci
neděle
tradiční posezení
20. 1. 2018
Film o 4 řekách Vysočiny
Začátek v 16 hodin
v klubovně SDH Kaliště
sobota
s doprovodem písní textaře Jardy Hájka
10. 2. 2018
Masopust v Kališti
Začátek ve 9 hodin
sobota
Dopolední průvod masek, odpoledne posezení na návsi v kališti
– vystoupí děti z MŠ, soutěž o nejlepší masku ve 14 h. v KD v Kališti
10. 2. 2018
Masopust v Býkovci
Začátek ve 14 hodin
v KD v Býkovci
sobota
průvod masek a odpolední posezení
3. 3. 2018
Hasičský ples
Začátek ve 20 hodin
v KD v Kališti
sobota
hraje skupina JIP band
10. 3. 2018
Oslava MDŽ
Začátek ve 14 hodin
v klubovně SDH Kaliště
sobota
posezení s harmonikáři
10. 3. 2018
Býkovecký den žen
Začátek v 18 hodin
v KD v Býkovci
sobota
tradiční oslava u Kujóna
17. 3. 2018
Zájezd do vinného sklípku Žižkov u Břeclavi
Odjezd v 8 hodin od
klubovny SDH Kaliště
sobota
celostátní košt vín, cimbálová hudba,
návštěva vinařství Maděřič, …
Zájemci hlaste se panu Kubovi do 30.12.2017

7. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
15 let oslaví dne 1. ledna slečna Nikola Kalášková , Kaliště
45 let oslaví dne 8. února pan Stanislav Horálek, Kaliště
40 let oslaví dne 18. února pan Jan Hájek, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště

PF 2018
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. 3. 2018 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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