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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Kaliště a Býkovce.
Zima je v plném proudu, prozatím bez sněhu, vánoční svátky jsou za námi a nás čeká oslava
Silvestra a příchod Nového roku. Je čas bilancování, co se nám letos povedlo a co nám
nevyšlo úplně podle našich představ. Myslím si, že je toho pozitivního více a i když je stále
co zlepšovat, tak že se nám u nás žije dobře. Přeji nám všem, aby byl příští rok alespoň
stejně úspěšný a radostný, jako rok právě končící, a abychom se opět setkávali na
společných akcích v Kališti i v Býkovci.
Přeji pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti po celý rok 2020!
Ing. František Szczyrba, starosta

2. Informace obecního úřadu
Na podzim proběhla kompletní rekonstrukce koupelen v bytovém domě. Její součástí byla
instalace nového vodovodního potrubí, montáž topných žebříků na sušení ručníků a
přestěhování vodoměrů z původně špatně přístupných míst ve sklepě na chodbu bytovky.
Rekonstrukce byla poměrně náročná a trvala dost dlouho, navíc probíhala za plného
provozu, což vedlo k omezení komfortu bydlení všech nájemníků. Chtěl bych jim poděkovat
za jejich trpělivost a ještě jednou se jim omluvit, že to trvalo tak dlouho. Výsledek myslím
stojí za to a doufám, že jim nové koupelny budou dlouho sloužit bez větších závad.
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V tradičním říjnovém termínu proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. A
opět ho bylo hodně, celkem 4,8 tun (na jaře jen 1,3 tuny). Dochází také k nárůstů množství
vytříděných odpadů, za čtvrtletí vytřídíme cca 1 tunu plastů, 0,3 tuny papíru a 1,3 tuny skla.
Jménem obecního úřadu vám děkuji za to, že odpady třídíte. Pro zajímavost čtvrtletně
vyveze z naší obce svozová firma FCC Dačice na skládku cca 7 tun komunálního odpadu.
S tím bohužel souvisí také ceny, které hradíme na svoz odpadů, které se neustále zvyšují.
Např. loni jsme zaplatili za svoz všech odpadů, včetně velkoobjemového a nebezpečného,
celkem 200 597,- Kč, zatímco od poplatníků jsme vybrali pouze 107 100,- Kč. I proto jsme
byli nuceni na zatím posledním zasedání zastupiteltsva obce aktualizovat Obecně závazné
vyhlášky (OZV) o odpadech. V OZV č. 1/2019, o stanovení systému schromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů…, je nová položka
tříděného komunálního odpadu a tou je jedlý olej. Nové kontejnery s polepem budou
umístěny v Kališti vedle OÚ a v Býkovci na tradičním místě vedle ostatních kontejnerů na
tříděný odpad. Použitý jedlý olej, např. po fritování, zde prosím odkládejte v uzavřených
plastových nádobách. OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, … a odstraňování komunálních odpadů navyšuje roční poplatek za svoz KO
pro osoby přihlášené v obci Kaliště (dříve osoby s trvalým pobytem) na 600,- Kč,
pro osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,…, na 1 000,- Kč.
Poplatek pro osoby starší 80 let, které jsou přihlášeny v obci Kaliště, zůstal ve výši 100,- Kč.
Poplatky za svoz TKO budeme na OÚ vybírat od ledna 2020, lze je samozřejmě uhradit také
bezhotovostně na číslo účtu 1466997329/0800. Žádáme také opozdilce, aby uhradili
poplatek za odebranou vodu!
Aktuální znění všech OZV je k nahlédnutí na OÚ a je dispozici na našich webových stránkách
na adrese www.obec-kaliste.cz .

Na konci července ukončila firma LAPEK provoz prodejny v naší obci. Objekt prodejny
koupila obec a jelikož nebyl stav prodejní plochy ani přilehlého zázemí ideální (např.
zvednutá podlaha za prodejním pultem), rozhodli jsme se pro drobnou rekonstrukci.
V současnosti dokončujeme poslední stavební úpravy – pokládku nové dlažby, instalaci
nových umyvadel a výmalbu. Jelikož se nám nepodařilo sehnat žádného provozovatele,
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rozhodli jsme se, že budeme obecní obchůdek provozovat jako obec sami. Nebudeme
jedinou obcí v Kraji Vysočina, kde k takovému kroku přistoupili. Čeká nás ještě spousta
práce ale rádi bychom náš nový Obecní obchůdek „U lípy“ k 1. 2. 2020 slavnostně otevřeli.
Pokud se nám vše podaří v lednu připravit, budeme vás samozřejmě informovat
prostřednictvím letáčků, které nejdete ve svých schránkách na dopisy. Mimochodem název
„U lípy“ vymyslel na posledním zasedání zastupitelstva pan Theodor Kalášek, kterému tímto
děkuji. Těším se na setkání s vámi v našem novém Obecním obchůdku „U lípy“.

1. prosince jsme již popáté na první adventní neděli rozsvítili v Kališti náš vánoční stromeček
za vaší hojné účasti. Paní ředitelka MŠ připravila s dětmi krátký program a stejně jako vloni
přivezla výborný punč. K dispozici byl na zahřátí také grog a čaj. Počasí se docela umoudřilo,
takže se naše tradiční akce myslím povedla.
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Chtěl bych všem, kdož pomohli s brigádami i s organizací všech akcí v roce 2019 i vám, kteří
jste se jich zúčastnili, moc poděkovat!

Těším se na další setkání s vámi na dalších akcích v Kališti i v Býkovci!
František Szczyrba

3. Býkovecké radosti
Vážení a milí spoluobčané, sousedé a souputníci, připadl mi milý úkol, napsat
do tohoto čísla „Zpravodaje“ článek za naši osadu Býkovec.
Teď, když jej čtete, je po vánočních svátcích. Rozebírat jejich význam nemá
smysl, někdo je smutný, že jsou pryč, někdo si oddechl a někdo by byl radši, kdyby vůbec
nebyly. Na Vánoce je ještě jeden pohled. Jasně vidíme, že tyto svátky se z tradice duchovní
již dávno přehouply do tradice komerční.
V dávných dobách, kdy se tomuto období ještě neříkalo 'nákupní sezóna', nazývali ho
křesťané Vánoci a chodili do kostela, Židé mu říkali chanuka a chodili do synagogy, ateisté
chodili na večírky a opíjeli se. Lidé míjející se na ulicích si pak říkali:“ Veselé Vánoce, veselou
chanuku nebo (hlavně v případě ateistů), pozor na ten sloup!“
S tvrdě postupujícím komerčním masakrem, který často provází bezuzdné utrácení za
nesmysly, si já o to víc vážím tradičních oslav, které se snaží i naše osada rok co rok
udržovat a předávat mladším. Oslav Mikuláše a rozsvícení vánočního stromku v naší osadě,
kde prostě Santa, Noel a nedej bože děda Mráz nikdy nebyli, nejsou a ani snad nikdy
nebudou.

Nicméně Vánoce a konec roku, to je navíc i období hodnocení nebo jak se říká bilancování,
někdy spíš balancování, a i když to nemám moc rád, neboť každý dospělý přeci ví, co prožil,
kde uspěl a kde se mu nedařilo, udělám to.
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Pravidelný přehled našich akcí, které se víceméně pravidelně v naší osadě Býkovec opakují,
a jsou tedy tradicí, vypadal letos takto:
Silvestr, zabijačka, masopust, BDŽ (Býkovecký den žen), poutní mše s koncertním
vystoupením LŠU Jihlava pod vedením Antonína Veselého, letní karneval s „láfkou“,
spoluúčast na „Pochodu Soptíka“, loučení s létem, turnaj v nohejbale, rybářská bašta - aneb
výlov, „Martinské husí hody“, Mikuláš a rozsvícení vánočního stromku, a zase ten Silvestr…
V příštím roce nás navíc čeká:
Třetí ročník velmi úspěšné fotosoutěže Býkovecké fotobraní (pořádá se jednou za dva roky).
Dále, pokud se podaří vyvolat nadšení malířů, o kterých ale víme, že jsou mezi námi a získat
je pro tuto věc, tak uspořádáme výstavu obrazů (termín bude zřejmě v době konání pouti,
aby mohlo výstavu shlédnout co nejvíc galeristů, znalců, sběratelů, ale i amatérských
obdivovatelů tohoto umění). Odborná komise vyhodnotí nejlepší díla. Předběžně je
přislíbena účast největšího současného žijícího mistra malíře Tomáše Bíma, který by měl být
čestným předsedou hodnotící komise.
Ve hře je i jazzový koncert na jehož přípravě již také s panem Antonínem Veselým a
zpěvačkou, paní Danielou Pacovskou, pracujeme. Předběžný termín této akce je 16.5.,
v sobotu, kdy by se také měla konat poutní mše svatá. Vše bude včas oznámeno a
upřesněno.
Mimořádnou akcí bude výsadba stromků pod patronací odborníka Michala Emmera. Na
tuto akci se budeme snažit získat dotaci na „materiál“, tedy hlavně stromky. Její výše je
100%. Práci a zábavu k ní si dodáme vlastní. Myslím si, že tato akce může být zajímavá
především pro naše mladé, děti a dorostence, kteří si mohou zasadit vlastní strom, pečovat
o něj, sledovat jej na své webové kameře a najít si tak další pouto k naší krásné osadě.
Každý strom bude opatřen jménem sázejícího (nikoli sázkaře), datem výsadby, informacemi
o stromu a jeho plodech, času sklizně a případně dalšími informacemi, na měděné tabulce.
Tato akce je mimo jiné cíleně zaměřena i na zajištění uhlíkové neutrality a redukci uhlíkové
stopy, alespoň co se naší obce týče.
Velice rád bych nyní přidal ještě i životní jubilea, která jsme v roce 2019 také víceméně
společně oslavili, jak usedlíci, tak i chalupáři:
Naši jubilanti a hlavně skvělí, opravdu skvělí lidé jsou: František Kreuz 75 let, Láďa Krafka 70
let, Marie Veselá 60 let, Petr Venglář 60 let, Jindřiška Kučerová 50 let a Zdenka Kučerová 40
let. Manželé Blahutovi pak oslavili oba krásných 85 let života (z toho 61 let jsou manžely), to
je neuvěřitelné. V naší osadní „Pyramidě věků“ jsou úplně na špičce. Všem jubilantům ještě
jednou gratulujeme a přejeme další šťastné, zdravé a bezbolestné roky.
No a ještě naše přírůstky, letos z řad především chalupářů:
Od letoška bude tedy mít naše osada Býkovec menší, větší, zásadní nebo taky vůbec žádný
vliv na Samuela Baláše, Štěpána Korce, Kláru Strnadovou, Anetku Lukášovou a Matouše
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Lukáše. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že je nejen na jejich rodičích, ale právě taky
trochu i na nás, aby si naši osadu zamilovali a byli platnými následovateli a držiteli tradic, o
které se tu společně snažíme.
Těším se na další rok. A neméně skromně si přeji, ať není horší než tento.
Jelikož jsem podobně jako mistr Bím taky ještě žijící, ale jen na Býkovci zatím největší, ale
vůbec ne malíř, ale básník, tak si na závěr dovolím přispět trochou poezie k vánoční
tematice a tím rozšířit kulturní rubriku Zpravodaje.
Tady je tedy jedna „Vánoční“ ze sbírky „Třetí básně“:
Vánoce bez dárků
Vánoce bez dárků, úplně v pohodě,
vždyť jsme se potkali náhodou v hospodě,
já byl sám, ty sama a všude koledy,
v citových návalech nebral jsem ohledy.

O svátcích vánočních, každý si promine,
z cinkotu rolniček, rozum se pomine.
Těžko je uvěřit takové náhodě,
na Štědrý den jsme se potkali v hospodě,
boží moc nad námi, či spásní andělé,
s polibkem přejem si šťastné a veselé.

O svátcích vánočních, každý si promine,
z cinkotu rolniček, rozum se pomine.
Oči tvé zářící a rety žádoucí,
pro tebe půjdu si do pekel horoucích.
Dlaň s dlaní v sametu rázem se ocitá,
takhle se nechová, kdo lásku odmítá.

O svátcích vánočních, každý si promine,
z lásky a z tebe se můj rozum pomine.

Z textu je snad patrné, že Vánoce nejsou jen o dárcích, ale hlavně o rozdávání radosti a
lásky svým bližním a dalším milým lidem a o odpouštění.
Vážení a milí spoluobčané, osadníci, nezbývá než všem popřát do Nového roku opravdu
pevné zdraví, štěstí, pohodu a klid na práci, na odpočinek a na lásku.
Za osadu Býkovec Petr David předseda občanského sdružení Pocta vysočině, foto Jindra Kučerová

PS 1: Připravte taky si také prosím zbytky peněz na „Tříkrálovou sbírku“ a věřte, že se
pomoc dostane opravdu potřebným. Býkovec je široko daleko velmi štědrý až v přepočtu na
obyvatele jeden z nejštědřejších. A to je také dobrá zpráva.
PS 2: V sobotu 7. prosince jsme po naše děti
připravili besídku, malovali si sádrové
ozdoby, sněhuláky, zdobili perníčky a ty
starší tvořili vánoční ozdoby z drátků a
korálků. Mikuláš se svojí družinou poté
přišel podarovat děti balíčky a sladkostmi.
Potom se venku za zpěvu koled rozsvítil
vánoční stromeček.
JK
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4. Zprávičky z naší školičky
Bude končit další rok a my bychom Vás chtěli informovat o tom, jak jsme jej prožili v naší
školičce.
V minulém školním roce ukončily povinnou předškolní docházku 4 děti. V novém školním
roce máme zapsáno do mateřské školy 26 dětí. Pro ně, ale i pro rodiče, jsme připravovali
širokou nabídku akcí, tvoření i vzdělávání.
Naše mateřská škola je opět zapojena do dotačního projektu „ Šablony II.“ Díky této dotaci
máme možnost dětem zpestřit pobyt v kolektivu dalšími netradičními aktivitami. Děti již
pracovaly s truhlářem, zahradnicí, poznávaly přírodu, zdobily na školní zahradě vánoční
stromeček pro ptáčky. V rámci dotačního projektu děti
navštívily keramickou dílnu v Děbolíně. Tam si samy
vyzkoušely, jak se pracuje s hlínou. Každý si z hlíny vyrobil
vánočního anděla.
V uplynulém školním roce jsme byli osloveni zástupcem
MěÚ Telč, zda by se naše děti účastnily akce „ Folklór v máji
v Telči. Děti svým vystoupením s názvem „ Na jarmarku „
prezentovaly naši vesnici. Byli jsme na ně pyšní. Jejich
vystoupení bylo naprosto bezchybné.
Konec letošního roku jsme uzavřeli „ Vánočním sousedským
setkáním“ v místním kulturním domě. Hosté, kteří za námi
přišli, zaplnili celý kulturní dům. Vystoupení dětí „Čerti
v pekle“ a po té andělské koledování vánočně naladilo
všechny kolem.

Děkuji všem za spolupráci a pomoc naší mateřské škole v letošním roce a do nového roku
Vám všem přeji pevné zdraví, štěstí a spokojenost
Mirka Kadlecová, ředitelka mateřské školy
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5. Hasičský podzim 2019
Podzim bývá ve znamení útlumu hasičských soutěží a konání několika kulturních akcí.
A o tom budou následující řádky.
Pelhřimovskou ligu v požárním útoku (PLPÚ) jsme zakončili soutěží v Markvarci 28. září.
Téměř celou sezónu se nám příliš nedařilo a stejně tak dopadla i poslední soutěž. Ovšem
pozitivní zprávou je to, že se na příští sezónu rýsuje nejspíš ženský tým. Ten běžel v různém
složení i několik soutěží na podzim, ale je znát, že se teprve skládá dohromady. Úplný závěr
sezóny nastal 7. prosince v Českém Rudolci na Mikulášské soutěži. Mužský tým skončil 34.
ze 78 týmů. Ženský tým se umístil na 12. místě ze 17 týmů.
Kulturní podzim jsme zahájili v sobotu 21. září
zábavou se skupinou Wajt. I v našich končinách
se tato skupina stává čím dál více známější, což
se pozitivně odráží i na návštěvnosti nejen naší
akce. Úspěšně se navázalo také Galavečerem
Pelhřimovské ligy v PÚ dne 19. října. Tentokrát
náš tým chyběl mezi vyhlašovanými týmy za
sezónu 2019, přesto jsme si i tento večer
náramně užili. A nejenom my, ale s námi i
mnoho dalších soutěžních týmů oslavující závěr ligové sezóny.

Co měsíc, to akce, a to i díky rybím hodům, které se konaly 30. listopadu. Připravili jsme
několik rybích pokrmů. K tanci hráli Havrani a ten, kdo dorazil, si večer jistě náramně užil.
14. prosince se rovněž konal turnaj v mariáši v naší klubovně.
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Nyní je po vánočních svátcích, které jste si všichni doufám náramně užili, a to i přesto, že
sněhová nadílka nás zatím nezastihla. Poslední den v roce bývá na programu silvestrovský
pochod na Javořici, který se ovšem letos poprvé oficiálně konat nebude. I přesto pro ty,
kteří se na Javořici chtějí vydat, budeme jako každý rok připravovat občerstvení a posezení
v kulturním domě.
Za hasičský sbor v Kalištích přeji všem do nového roku 2020 mnoho zdraví, štěstí a úspěchu.
Vojta Šindelář
Uhádnete, kde byly pořízeny tyto snímky?

obecní lesy v Býkovci, no comment…
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6. Křížovka o cenu
Manželé lyžují v Himalájích, z jeskyně vyleze Yetti a chlap na něj volá: "Nechceš tady nechat
moji starou? Umí vařit…… dokončení v tajence
Z došlých správných
odpovědí s tajenkou
z minulého čísla Zpravodaje,
vylosovala autorka křížovky
Líba Pulkrabová jednoho
výherce.
Výhercem dárkového balíčku
se stal pan Luděk Uhlíř,
Kaliště. Blahopřejeme!
Zkuste štěstí taky a luštěte!
Správnou odpověď tajenky
zašlete do konce ledna 2020
na adresu redakce:
zpravodajkaliste@centru
m.cz nebo vhoďte
napsanou na lístku do
schránky u OÚ. Uveďte
prosím své jméno, příjmení a
číslo domu.
Jednoho výherce odměníme
poukázkou na nákup
v Obecním obchůdku
„U lípy“ a zveřejníme
v příštím čísle Zpravodaje.
Připravila Líba Pulkrabová
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7. Připravované akce
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem, mateřskou školou, občany a
chalupáři a sdružení Pocta Vysočině připravují v následujícím období tyto akce:
31. 12. 2019
pondělí
31. 12. 2019
pondělí
15. 2. 2020
sobota
22. 2. 2020
sobota
7. 3. 2020
sobota
7. 3. 2020
sobota
28. 3. 2020
sobota

Silvestrovský výstup na Javořici
občerstvení v KD a u hraničního buku
Puntíkatý silvestr u Kujóna
silvestrovská veselice a vítání Nového roku
Masopustní posezení v Kališti
posezení s harmonikou
Masopust v Býkovci
posezení se zpěvem
Býkovecký den žen
poděkování našim ženám
Hasičský ples
hraje skupina JIP band
Taneční zábava
hraje skupiny Wajt

Začátek v 9 hodin
v KD v Kališti
Začátek v 18 hodin
v KD v Býkovci
Začátek ve 14 hodin
V KD v Kališti
Začátek ve 14 hodin
v KD v Býkovci
Začátek v 18 hodin
v KD v Býkovci
Začátek ve 20 hodin
v KD v Kališti
Začátek ve 20:30 hod.
v KD v Kališti

8. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
45 let oslaví dne 2. února paní Ludmila Zapletalová , Kaliště
45 let oslaví dne 7. února paní Marcela Murová, Kaliště
70 let oslaví dne 9. února paní Eva Oslzlá, Kaliště
70 let oslaví dne 28. února pan František Slípka, Kaliště
25 let oslaví dne 12. března slečna Kateřina Matějková, Kaliště
75 let oslaví dne 23. března paní Jaroslava Doležalová, Kaliště
60 let oslaví dne 30. března pan Antonín Pulkrab, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště

Zpravodaj vydává obecní úřad Kaliště, registrováno ministerstvem kultury ev. č. MK ČR E 21901
Pokud chcete přispět do příštího čísla, zašlete prosím 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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