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1. Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané, milí rodáci a přátelé Kališť. 

V letošním roce je to 610 let od první písemné zmínky o naší obci v Zemských knihách, a 

proto jsme se rozhodli připomenout si toto výroční historicky prvním srazem rodáků a 

přátel Kališť. Slavnostní setkání se bude konat 9. září v kulturním domě od 13 hodin a 

vystoupí na něm Počátecká dechovka i děti z naší mateřské školy. Mnozí z vás, kteří se zde 

narodili nebo zde vyrůstali a dlouhou dobu žili, již od nás obdrželi pozvánky. Vás ostatní si 

dovoluji hned úvodem pozvat také a požádat vás abyste nám nahlásili svou účast na 

obecním úřadě – potřebujeme znát alespoň přibližný počet účastníků srazu, abychom mohli 

adekvátně zajistit obědy a další občerstvení. Na místě bude vybírán účastnický poplatek ve 

výši 200,- Kč za dospělou osobu, děti mají vstup zdarma. Také Vás prosím, abyste nám na 

obecní úřad zapůjčili historické fotografie starých Kališť k výzdobě kulturního domu. 

Všechny zapůjčené materiály prosím na zadní straně označte svým jménem a číslem domu, 

pořídíme si kopie nebo skeny a poté Vám je vrátíme zpět. Předem Vám děkuji a už nyní se 

těším na setkání s vámi v září! 

Hezké léto plné pohody a sluníčka přeji Vám všem! 

                                                            Ing. František Szczyrba, starosta 

2. Informace obecního úřadu  

Bohužel stále evidujeme několik opozdilců, kteří nezaplatili za vodu odebranou v loňském 

roce nebo neuhradili poplatek za svoz TKO (popelnice) na rok letošní. Všem napíšeme výzvu 

k zaplacení a já je také touto cestou žádám o včasnou úhradu. Na podzim opět obejdou naši 

pracovníci všechny nemovitosti, zkontrolují plomby a udělají odečty stavu vody. Prosím o 

umožnění přístupu k vodoměrům. 

Také na jaře odvedli naši brigádníci, většinou důchodci, hodně práce na zvelebování naší 

obce. A to nejen v Kališti ale také v Býkovci! Kromě tradičního sekání trávy byly vyřezány 

nepotřebné trubky v budově staré školy, uklizeno místo, kde je uskladněn sběr železného 

odpadu, uklizen prostor kolem vodojemu, natřena plastika sovy, obnoven nátěr směrovky 

na Javořici a další. Chtěl bych všem brigádníkům moc poděkovat za jejich práci! 

1. července od 9 hodin proběhne v Kališti sběr železného šrotu, který prozatím svezeme na 

tradiční místo pod pavilon bývalé školy. Odtud si ho následně odveze specializovaná firma. 

Pokud jste sběr železného šrotu nestihli, můžete jej kdykoliv odložit na místo určené 

vyhláškou obce, tedy za budovu pavilonu bývalé školy. V Býkovci jsme prozatím termín 

sběru železného šrotu nestanovili; máte-li o něj zájem, nahlaste to prosím panu Kučerovi. 

Když píšu o Býkovci, tak bych vás rád informoval, že obec odkoupila druhou, menší část 

budovy vedle KD „U Kujóna“. Nyní bude nutno provést brigádně vyklizení objektu a poté se 

bude moci přikročit k rozšíření kuchyně a vytvoření dalšího zázemí pro často pořádané akce. 

Mnohých akcí jsem se zúčastnil a mohu potvrdit, že v Býkovci to opravdu žije!  
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Také na jaře jsme společně se sborem dobrovolných hasičů a zaměstnankyněmi a dětmi 

z mateřské školy zorganizovali několik vydařených akcí. V polovině dubna proběhl 

v kulturním domě koncert tří kapel – ROS3S, ARIVA a VIGO. Akce se zdařila, zúčastnilo se jí 

mnoho spokojených návštěvníků. Také tradiční pálení čarodějnic na konci dubna neuniklo 

vaší pozornosti, soudě podle vysokého počtu přítomných. Bylo sice chladněji než jiná léta,  

ale u ohně bylo příjemně a zábava se protáhla do pozdních hodin. 

   

Na začátku května proběhla denní soutěž v požárním sportu. O ní se dočtete více 

v příspěvku Vojty Šindeláře. V polovině května proběhlo v KD již 5. Sousedské setkání, na 

kterém děti a učitelky z MŠ vystoupily s novým programem k příležitosti oslavy dne matek. 

     

Také v létě budeme pokračovat v brigádách na zvelebování naší obce. Největší sousto nás 

ale čeká o víkendu následujícím po srazu rodáků, tedy v sobotu 16. září, kdy zahájíme 

rekonstrukci WC v kulturním domě v Kališti. Sraz brigádníků bude v 8 a ve 13 hodin před KD. 

Brigádně vybouráme obklady a ostatní stavební materiál, aby poté mohl nastoupit 

instalatér a po něm odborná firma, která provede vyzdění a obklady. V rámci rekonstrukce 

samozřejmě vyměníme na WC dosluhující okna a dveře.  Z tohoto důvodu bude provoz 

kulturního domu letos na podzim mírně omezen, děkujeme vám za pochopení!  

Závěrem bych opět rád moc poděkoval všem, kdož pomohli s organizací všech akcí a vám 

ostatním za hojnou účast! Těším se na setkání s vámi někdy příště.  
František Szczyrba 
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3. Co je nového v Býkovci? 
Po dlouhé zimě se všichni těšili na zahájení venkovní sezóny. Jako první akce bylo pálení 

čarodějnic. Čarodějnici vytvořil jako tradičně Pavel "rejža" Chadim. V podvečer už za 

Kujónem voněly buřty a klobásky, popíjelo se pivo, po setmění se zapálila vatra a všichni se 

dobře bavili. 

             

V sobotu 6. května se v Býkovci konala poutní slavnost. Zahájena byla mší svatou, která byla 

sloužena u místní kapličky. Poutní veselí poté pokračovalo pod stanem za Kujónem, během 

něhož dostaly všechny ženy od chlapů perníkové srdce z pouti. Za dobré nálady se posedělo 

až do nočních hodin. Ještě poděkování za nádhernou květinovou výzdobu kapličky a stanu u 

Kujóna Katce a Michalovi Emmerovým!!! 

  

       

Jindra Kučerová a Martina Kosová 
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4. SDH Kaliště je v polovině sezóny  
Na konci června je závodní sezóna SDH Kaliště v plném proudu. Vše odstartovalo 

Velikonočními závody ve Zdešově, kde jsme s časem 17,55s skončili 24. z 51 týmů.  

Začátkem května se rozjela i  Pelhřimovská liga v požárním útoku, a to závody u nás v Kališti. 

Organizačně jsme zvládli vše na jedničku, ovšem našemu týmu se stejně jako následující den 

v Markvarci nepovedlo útok dokončit.  

Ani třetí kolo PLPÚ v Bohdalíně se nám nevyvedlo podle představ (14. místo – čas 27,26s). 

Částečně jsme si spravili chuť na Poháru Soptíka v Panských Dubenkách, kde jsme skončili 

druzí. Následující kolo Pelhřimovské ligy 3. června v Českém Rudolci jsme ovšem skončili 

šestí, což byla příjemná vzpruha a motivace do dalších závodů. Další týden se závodilo 

v Heřmanči, což je trať, kde se nám dlouhodobě nedaří. Také letos se potvrdilo prokletí a 

skončili jsme desátí jen díky neúspěchům dalších týmů. Výsledkově vydařená sobota se 

uskutečnila 17. června. Na závodech v Mysleticích jsme se po dlouhé době dostali časem 

pod 20 vteřin a rovněž jsme díky shodě náhod měli příležitost zaběhnout si finále. V něm 

jsme se vylepšili rekord na 2B s časem 16,33s. Večer se konala noční soutěž v Kamenici nad 

Lipou. Zde se běhá na náměstí do kopce, což společně s dešťovými přeháňkami vytváří 

obtížné podmínky. Hlavním úkolem bylo doběhnout. To se nám povedlo na celkovém 8. 

místě. Pelhřimovská liga má nyní za sebou 7 kol a my držíme průběžné 10. místo. Čeká nás 

ještě 6 závodů, z nichž 15. července pořádáme od 20 hodin Javořickou noční soutěž, na 

kterou všechny občany zveme.  
Vojta Šindelář 
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5. Tip na výlet – toulky Českou Kanadou  

Česká Kanada je přírodní park s atmosférou 

severoamerické divočiny. Projít se krajinou nedaleko 

Kunžaku stojí určitě za to. Zvláště okolo čistého 

lesního rybníku Zvůle, který byl vystavěn Krajíři z 

Krajku v 16. Století s rozlohou 8ha a maximální 

hloubkou 2,5m. V samotném rybníku je mnoho 

velkých žulových kamenů. Voda v rybníce je téměř 

pitná, protože má vysoký průtok, je chladná a dno má 

písčité..  

Spousta balvanů v okolí láká k bližšímu prozkoumání. 

Nejzajímavější je seskupení balvanů, z nichž největší je rozříznut 

jako bochník chleba. Říká se mu proto Ďáblův chléb. 

Ďáblova prdel je kuriozní skalní útvar, který se nachází poblíž osady 

U panského lesa v trojúhelníku osad Terezín, Nový Svět a Valtínov. 

Až ho spatříte na vlastní oči, poznáte, že zkrátka nemůže mít jiné 

jméno. 

 

Studánka pod Šibeníkem je nedaleko Zvůle. Poblíž je chata a u ní starý 

zarostlý opuštěný lom, ve kterém je pěkný totem.  

 

          

 

 

Vysoký kámen (738m) je 

nejvyšším bodem České Kanady. 

Na vrcholu je  mohutné  skalisko 

s řadou balvanů. V 1. polovině 

19. století byl na nejvyšší skále 

vztyčen sloup, který je dnes 

technickou památkou. Nachází se 

6 km jižně od Kunžaku při silnici 

do Nové Bystřice. Od silnice je 

pohodlně dostupný po cca 300m 

dlouhém nenáročném stoupání. 

Tak neváhejte – sedněte na kolo nebo do auta a zajeďte se podívat na kouzelné místo zvané 

Česká Kanada. Máme ho skoro za humny…  
Libuše Pulkrabová 

 

http://itras.cz/ceska-kanada/
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6. Křížovka o ceny 

Autorem citátu ukrytého v tajence je Lucius Annaeus SENECA 

 
VODOROVNĚ :                                                                                                                                                                               

1. původní vyhotovení; kus chleba; ublížit; 
2. zasáhne cíl; římský krutovládce; zmrzlá voda;  oslí 

citoslovce; hora ve Vých. Čechách; Mez. SPZ Itálie; 
3. mat. označení pro závislou proměnnou; rusky "svět"; 

německé ženské jméno; oděv; rozhánět 
4. římská "10"; norské město; spojiti; 1. díl tajenky; 

předložka; 
5. značka kyslíku; předložka; Organizace spojených 

národů; značka obvodu; ostnatá; disk; tisková agentura 
USA; 

6. úmrtí; mléčné vaky; ch. zn. Actinonu; uvedení do 
rovnováhy; 

7. ovocná zahrada; nevýrazný; ženské jméno; seveřan; 
8. pionýrská organizace; ruské ženské jméno; sumerské 

město; chemická značka Thulia; žací nástroj; 
chobotnatci;  

9. SPZ Španělska; mužské jméno; věnoval; nepravdy; 
značka uhlíku; šíje; předložka; javor latinsky; 

10. xenofóbie; odcestovati; 
11. staré irské písmo; předložka; hudební značka; značka 

pro kilopond; anglicky "to"; nepotřebné zbytky; Iniciály 
českého herce (jeden ze seriálu Tři chlapi v chalupě) 

12. nekouknout; 3. díl tajenky; střešní konstrukce 
13. kterýžto; anglicky "nebo"; pracovník v kasinu; potřeba 

tenisty;  středová čára; 
14. a tak dále; ohleduplnost; značka vodíku; medikamenty; 

vládce. 

SVISLE:                                                                                                                                                                               

A. černobílý achát; latinsky "kost"; nástupiště; ad acta; 
B. elektrická pečící mísa; primát; obchodní cestující; 
C. znečišťující příměsi ve vzduchu; vezmi s sebou pryč;   

a podobně; 
D. anglicky "dívka"; zájmeno osobní;; 2. díl tajenky; důlní 

pracoviště; 
E. slůvko rezignace; samohláska; pulovr; druh lihoviny; 
F. Internet zkráceně; nečekaně; realitní kancelář; 
G. dlouhá samohláska; 4. díl tajenky; souhlas; vysoká 

škola v Brně 
H. hodně prší; chemická značka telluru; potřeba malíře; 

symbol pro vyjádření;   
I. monarcha; kyselina ribonukleová; kost loketní; 

nezpevněná hornina;  
J. nížina; pomůcka pro uchycení předmětů; citoslovce 

překvapení;  
K. značka hliníku; a tito; latinsky "proti"; značka vanadu; 

městský sad; 
L. vztahovačný; 1102 římskými čísly; kusy ledu;  
M. pohoří na Krétě; nepřejícnost; jubilejní; minulého roku 

(knižní zkratka) 
N. doslovně uvedené cizí výroky; "uložit" do paměti; malá 

oj 
O. povodeň; ovoce; noční vidina; 
P. zemědělský pozemek; velké pole; barel; nealkoholické 

pivo; 
Q. druh papouška; dešťovka; tibetský dlouhosrstý tur; 

akademie věd 
R. neroznášeno; značka ceru; bezpilotní letoun 
S. ostrov ve Středozemním moři; skladba pro devět 

nástrojů; vlastní vosám 
T. značka titanu; jihoamerický lichokopytník; kosatec; 

tl+umok; 
 

Libuše Pulkrabová 

Z došlých správných  odpovědí 
s tajenkou křížovky z minulého 
čísla  Zpravodaje vylosovala 
autorka křížovky, paní Libuše 
Pulkrabová na akci Pálení 
čarodějnic dva vítěze – druhou, 
menší cenu získala slečna 
Monika Strašíková, Kaliště,  
první cenu pan Petr Vacek 
(bývalý pošťák) z Batelova.  

Oba získali dárkové balíčky. 

Správnou odpověď tajenky 
zašlete do konce srpna 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!    

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
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7. Připravované akce 

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem, mateřskou školou, občany a 
chalupáři z Býkovce připravují ve druhém čtvrtletí roku 2017 tyto akce: 
15. 7. 2017 

sobota 

Javořická noční soutěž v požár. sportu 

zařazená do Pelhřimovské ligy 

Začátek ve 20 hodin  
na hřišti za KD v Kališti  

19. 8. 2017 

sobota 

Pochod Soptíka 

Tradiční akce na závěr prázdnin 

Sraz od 16:30 hodin  
do 18:00 u KD v Býkovci  

9. 9. 2017 

sobota 

Sraz rodáků a přátel Kališť 

Počátecká dechovka, vystoupení dětí 

z MŠ, večer hraje k tanci DJ Robo 

Začátek ve 13 hodin 
v KD v Kališti  

8. Životní jubilea 

Významné životní jubileum oslaví tito občané: 

85 let oslaví dne 6. srpna paní Marie Matějková , Kaliště  

35 let oslaví dne 14. srpna pan Jaromír Navrátil, Kaliště  

 

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let! 

Obecní úřad Kaliště 
 

 

Poslední sbohem 
Dne 5. května nás navždy opustila naše rodačka a občanka, paní Karolina Kalášková ve věku 

nedožitých 89 let. Celý svůj život prožila v rodném domě v Kalištích. Byla skromné, 

pracovité, veselé a společenské povahy.  S   manželem  vychovala  5 dětí,  těšila  se  ze  16 

vnoučat a 24 pravnoučat. Se zesnulou jsme  se naposledy rozloučili v   sobotu 12.  května  

na  hřbitově v Panských Dubenkách, kde byly její ostatky uloženy do rodinného hrobu.   

Za práci, kterou pro obec vykonala a za její příkladný rodinný život, jí patří náš vřelý dík. 

Čest její světlé památce! 

25. června zemřel pan Miroslav Riter ve věku nedožitých 92 let. Na jeho přání se poslední 

rozloučení bude konat v rodinném kruhu v Počátkách, kde bude uložen do hrobu.         

Mirek byl veselé a družné povahy, rád sbíral houby a do pozdních let se věnoval myslivosti. 

Čest jeho památce! 

 

 

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 .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. 

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz

