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1. Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané. 

Letošní jaro uteklo jak voda a na dveře již klepou prázdniny. Dětem začínají 2 měsíce 

odpočinku, my dospělí si užíváme zasloužené dovolené a všichni společně klid a pohodu. 

Přeji Vám všem, aby následující dny byly slunečné, plné radosti a nových zážitků. 

                                                            Ing. František Szczyrba, starosta 

2. Informace obecního úřadu  

Termín pro úhradu poplatku za svoz TKO pro „chalupáře“ byl 30. 6. a bohužel stále 

evidujeme několik opozdilců, kteří poplatek doposud neuhradili. Vyzývám tedy opozdilce 

k úhradě poplatku buď v hotovosti v úředních hodinách na OÚ nebo bezhotovostně na číslo 

účtu, které naleznete na našich webových stránkách (www.obec-kaliste.cz). Úřední hodiny v 

červenci zůstávají stejné – pondělí až čtvrtek 9:00 – 12:00, pátek 16:00 – 19:00, v srpnu od 

2. do 19. 8., kdy čerpá dovolenou paní účetní – bude otevřeno pouze ve středy od 9 do 12 a 

v pátky od 16 do 19 hodin. 

Také na jaře jsme zorganizovali několik brigád na zvelebení naší obce. Před svozem 

velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu jsme ve dvou etapách vyklidili 

půdu v budově bývalé školy a také půdu 

v bytovce. Zde bylo uloženo neuvěřitelné 

množství harampádí, kterým jsme 

postupně naplnili 4 plné vozy a poté větší 

část svozové techniky. Celkem naše obec 

zlikvidovala při svozu 5 tun 

velkoobjemového odpadu. Poté jsme 

pokračovali brigádou na vyčištění obecních struh, které nebyly 

po léta udržovány.  

Jak jsem avizoval v minulém vydání Zpravodaje, osadili jsme 

vodotrysk plastikou žáby, kterou obci věnovali Míla a Zdeněk 

Andělovi. Chtěl bych jim za tento dar moc poděkovat!   

Ještě zde umístíme cedulku s Pověstí o žábě, kterou jsme otiskli 

v minulém Zpravodaji. 

V brigádách jsme pokračovali opravou požeráku u horní 

požární nádrže (snímek vlevo je z března, kdy práce 

začaly), zvelebením návsi tradičním kolem „Tour de 

France“ věnovaným Mírou Fišerem, údržbou zeleně, 

osazením dvou kamenných koryt před obecním úřadem 

a úpravou prostoru předzahrádky před klubovnou SDH.  

Všem brigádníkům bych z tohoto místa rád poděkoval a 

http://www.obec-kaliste.cz/
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požádal je o další spolupráci. Bez vás bychom tuto činnost jen obtížně zvládli, o finanční 

náročnosti ani nemluvě.   

Společně se sborem dobrovolných hasičů, dětmi a zaměstnankyněmi MŠ jsme zorganizovali 

několik vydařených akcí. 30. dubna se konalo druhé společné „pálení čarodějnic“ . 

                     
7.května jsme zahájili tradiční denní soutěží v požárním sportu – Memoriálem Františka Pizy 

– další kolo Pelhřimovské ligy (více v článku SDH)  a na konci května proběhlo další 

Sousedské setkání k příležitosti Dne dětí s novým programem a novými kroji.  

    
Rád bych znovu všem, kdož pomohli s organizací všech akcí, moc poděkoval za pomoc a 

vám ostatním za hojnou účast. Těším se na setkání s vámi příště!  
František Szczyrba 

3. Co je nového v Býkovci? 
V neděli 20. března se uskutečnila brigáda na sundání střešní krytiny z našeho kulturního 

domu u Kujóna. 
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Poté byla střecha zaplachtována, aby mohla v pondělí nastoupit firma Poukar z Nevcehle na 

položení nové střechy. Tímto za ní děkujeme obecnímu úřadu Kaliště.  

    

Posledního dubna byla zahájena venkovní sezóna U Kujóna a to sletem čarodějnic. Byla 

postavena originální hranice s čarodějnicí, která vznikla rukou mistra Pavla „rejži" Chadima. 

Opékaly se buřty a na kytary nám byla zahrána nová píseň z pera Petra Davida na počest 

čarodějnic. V sobotu 7. května se v Býkovci konala opět po roce pouť k Panně Marii, 

Prostřednici všech milostí. U kapličky byla sloužena mše svatá, kterou celebroval Jaroslav 

Max Kašparů, kněz řeckokatolické církve a také známý psychiatr a pedagog. Koncelebroval 

pan farář Stanislav Forst. Po skončení mše svaté se konalo občerstvení u Kujóna.  

          

A na závěr - pro naše děti se 
udělalo nové pískoviště, hlavní 
zásluhy má na něm Martin 
Růžička. 

Jindra Kučerová a Martina Kosová 
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4. SDH Kaliště zahájil sezónu  
S příchodem jara odstartovala také sezóna závodního týmu SDH Kaliště. První soutěží pro 

nás byla Velikonoční soutěž ve Zdešově 26. března. Neběželi jsme v kompletním složení a 

bylo znát tréninkové manko. S časem 20,09s jsme skončili až 38. z 56 týmů. Poté 

následovala více než měsíční pauza na další 

závody. Bylo tak dostatek času potrénovat a 

zaučit nového člena týmu – Marka. 

S přibližujícím se termínem 7. května, což byl 

termín kališťského Memoriálu Františka Pizy, 

jsme se obávali o počasí, neboť dubnové 

víkendy bylo počasí velmi proměnlivé. Na den 

D bylo ale parádní jarní slunečné počasí a 

možná i proto přijel velký počet soutěžních 

týmů. Soutěž byla zároveň prvním kolem 

Pelhřimovské ligy (PLPÚ) a k vidění byly skvělé 

útoky. Vyhrál tým z Chotěmic před Žďárem 

a Bohdalínem. Náš tým s rezervami skončil až 

dvanáctý. V kategorii žen vyhrál Zajíčkov před 

oběma týmy z Kamenice nad Lipou. 

Organizačně se soutěž, myslím, povedla na 

výbornou a 16. července nás čeká Javořická 

noční soutěž, která je rovněž zařazena do seriálu PLPÚ.  

Během května jsme objížděli závody v okolí. V Horním Meziříčku na rozhazování jsme 

skončili v půlce startovního pole. O týden později na okrskovém kole v Horních Dubenkách 

jsme vyhráli a totéž jsme chtěli předvést i v Panských 

Dubenkách. Tam nám ale štěstí nepřálo a skvěle 

rozběhnutý útok jsme nedokázali proměnit ve 

vítězství. Bylo z toho až 8. místo. Začátkem června se 

konala soutěž v Nové Vsi, kam jsme také odjížděli 

s nejvyššími ambicemi. V nekompletní sestavě jsme 

brali pohár za třetí místo. Dalšími závody, které jsou 

zároveň první nočními, nás čekají v sobotu 18. června v Kamenici nad Lipou, kde se nám 

ještě nikdy nepodařilo dokončit a bylo by fajn prolomit smůlu. Během letních prázdnin nás 

čekají pouze zmiňované noční závody a další akce přijdou až v období podzimu. Povedlo se 

také renovovat zahrádku před klubovnou a dokončují se práce na novém stropu a osvětlení 

v klubovně.     

                               Vojta Šindelář 
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5. Další úspěch pana Hájka  
Ve středu 13. dubna 2016 vyšel ve všech mutacích Deníku 
kraje Vysočina článek, jehož autorem je šéfredaktor 
Pelhřimovského Deníku Jiří Jíra a který pojednává o dalším 
úspěchu našeho rodáka, textaře Jaroslava Hájka. 
S laskavým svolením autora článek přetiskujeme.  

      
František Szczyrba 

6. Tip na výlet 
Navštivte rozhlednu U Jakuba na Havlově hoře za obcí Valtínov. Od 7. do 10. července zde 
probíhají slavnosti U Jakuba. Každý den slavností bude od 10 do 16 hodin k vidění umělecká 
dřevořezba motorovou pilou. Hlavní program proběhne 9. července od 13 hodin otevřením 
lesoparku. Ve 14 hodin zahraje hudební skupina Josefa Náhlovského KOZÍ BOBKY, zhruba 
v 16 hodin vystoupí písničkář Wabi Daněk a kolem 18. hodiny zahraje skupina BERTOLINI. 
V průběhu dne můžete shlédnout šermířské vystoupení. Na minijarmarku bude ukázka 
lidových řemesel, ochutnat můžete domácí koláče nebo třeba pečeného býka. Adrenalin 
vám dodají skoky na laně z rozhledny s firmou Off Limits a další zajímavé atrakce. V sobotu 
13. srpna bude u rozhledny divadelní představení pro děti. 

 

V červenci a srpnu je rozhledna otevřena každý den od 10 do 18 hodin. 
                                                                                                                                                                                        Libuše Pulkrabová 
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7. Křížovka o ceny 
V minulém vydání Zpravodaje jsme zveřejnili poprvé křížovku o ceny, která se setkala s docela kladným 
hodnocením, proto vám v novém čísle přinášíme další. Z došlých správných odpovědí s tajenkou minulé 
křížovky jsme v průběhu akce „pálení čarodějnic“ vylosovali dva vítěze – poukaz na nabití kreditu mobilního 
telefonu získala paní Iveta Strašíková a dárkovou tašku pan Petr Brychta. Výhercům blahopřejeme! 
Autorem citátu v tajence je Maro Publius Vergilius, autorem křížovky Libuše Pulkrábová                               

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

1                                         

2                                         

3                                         

4                                         

5                                         

6                                         

7                                         

8                                         

9                                         

10                                         

11                                         

12                                         

13                                         

14                                         

VODOROVNĚ :                                                                                                                                                                          

1. hlavní město Litvy; román Honoré de Balzaca 
2. pádová otázka; desková slovní hra; výhodná koupě;svazek roští 
3. mnoho stromů;řeka v Jihoafrické republice; rival; náš zpěvák; 

řeka ve Španělsku a Porugalsku 
4. Přítel Amise; popravčí; druh pšenice; iniciály bývalého předsedy 

Fondu národního majetku; český spisovatel 
5. Bývalá moderátorka TV Nova; klíčí; shrhuje seno; netrefí 
6. Citoslovce plácnutí; mražená pochoutka;muži; druh kapra 
7. Anglicky "starý"; informační technika; dvojče Luisy; hlas sovy; 

pláž; úmrtí 
8. Značka dusíku; biblická postava; hobby market; jednotka 

objemu; jeden z krajů ČR 
9. Hlavní město Afghánistánu; jméno Edisona; navrch; slovensky 

tříska; značka pro obsah 
10. Podílet se; je zavěšený; předložka; vyznamenání;  obec u Veselí 

nad Lužnicí 
11. Jméno Baarové; český režisér; luštěnina; stavy mysli 
12. Druhý díl tajenky; moč; mezinárodní kód Norska; jméno 

zpěvačky Machálkové; proutěná nádoba 
13. Pytel; anglicky "líbat"; uzná; označení mezinárodního sdružení 

pro družicové spoje; číslovka 
14. soubor map; hudební nástroj; trampská hudební skupina; v 

hudbě "smutně" 

SVISLE:                                                                                                                                                                               

A. Sázka; dílenský stůl; části vět 
B. Latinsky "totéž"; anglicky "celý"; osobní zájmeno; hledět 
C. Velcí jelenovití savci; kuchyňské náčiní; poklop 
D. Zkratka nanosekundy; první díl tajenky; druh polévky 
E. Informační agentura USA; účet; tanec finského původu 

F. Sumerské město; ad acta; část střešní plochy; rychlý chod 
koně 

G. Předložka; zahradní besídka; anglicky "olej"; ozdoba mužské 
tváře 

H. Rozhlasová a televizní společnost Velké Británie; český 
spisovatel a básník; velké kočkovité šelmy; kovový odpad 

I. Značka rubidia; protiklad; značka auta; náčrtek 
J. Severský mořský pták; ničemní; zesílený zápor; značka 

poloměru 
K. Švýcarský lidový hrdina; oslí citoslovce; opevněné šlechtické 

sídlo; ženské jmého 
L. Anglicky "cesta"; chlévská mrva; havíř 
M. Označení dobíjecího nářadí; polní míra; rusky "nebo"; 

ožehnout 
N. Pohonná hmota; zkratka jednotkové soustavy; tlustokožec; 

rusky "toto" 
O. Literární úvaha; příští časový horizont  
P. Měkký kov šedé barvy; třetí díl tajenky; příslušník 

severského národa 
Q. Znoj; vydávání; etnikum na východě Moravy 
R. Jméno spisovatele Pavla; americká popová zpěvačka a 

herečka (Charlieho andílci) bývalá značka modré zdravotní 
žvýkačky; mezinárodní kód Španělska 

S. Předpona pro třetí stupeň přídavných jmen; slovensky "jiná"; 
okay; potěšení 

T. Kolektivní; vyslechněte 

Správnou odpověď tajenky zašlete do konce července 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!

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
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8. Připravované akce 

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem a mateřskou školou a občané a 
chalupáři z Býkovce připravují ve druhém čtvrtletí roku 2016 tyto akce: 
16. 7. 2016 

sobota 

Javořická noční soutěž v požár. sportu 

zařazená do Pelhřimovské ligy 

Začátek ve 20 hodin   
na hřišti u KD v Kališti 

20. 8. 2016 

sobota 

Pochod Soptíka 

tradiční pochod do Panských Dubenek 

Začátek 16:30 – 18:00 
u KD v Býkovci 

27. 8. 2016 

sobota 

Rozloučení s prázdninami 

hry a soutěže pro děti, občerstvení 

Začátek ve 14 hodin  
na asfaltovém hřišti  

   

9. Životní jubilea 

Významné životní jubileum oslaví tito občané: 

65 let oslaví dne 13. července paní Jindra Kalášková, Kaliště 
70 let oslaví dne 29. srpna paní Božena Hájková, Kaliště  
90 let oslaví dne 17. září paní Marie Stibůrková, Kaliště  
50 let oslaví dne 30. září pan Ing. František Szczyrba, Kaliště 
 
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let! 

Obecní úřad Kaliště 

 

 

Poslední sbohem 
V pondělí 23. května nás navždy opustila naše milá spoluobčanka, paní Svatava Brychtová. 

Doprovodili jsme ji na její poslední cestě v pátek při mši svaté, která se konala na ústředním 

hřbitově v Jihlavě.  

Sváťa Brychtová byla veselou a dobrou duší naší obce, která ochotně pomáhala potřebným 

a pravidelně se zúčastňovala našich společných akcí. Měli jsme ji moc rádi, bude nám hodně 

chybět. Ať je jí země lehká. Čest její 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. 9 .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. 

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz

