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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané.
Od začátku letošního roku uplynul již nějaký ten týden, a přestože se příroda zatím ne a ne
rozhodnout, jestli bude ještě pokračovat zima, nebo už začne jaro, my už se rozhodli a
vydali zbrusu nové číslo našeho Zpravodaje, který se právě dostal do Vašich rukou. Moc mě
těší, že to v Kališti i Býkovci letos opět žije – ostatně o akcích minulých i budoucích se
můžete dočíst na následujících stranách. Já už si jen závěrem dovolím popřát krásné
Velikonoce, v rámci kterých samozřejmě nezapomeneme obejít s pomlázkami naše ženy,
aby nám neuschly.
Roman Krafka, místostarosta

2. Informace obecního úřadu
Poplatek za svoz TKO již uhradila většina trvale hlášených obyvatel a také mnoho
„chalupářů“, ti mají čas do 30.6. Termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu
do uzávěrky tohoto čísla nebyl znám, sledujte prosím úřední desku OÚ. Zájemci o vyvezení
septiku se mohou hlásit do 15. dubna na obecním úřadě. Cena za vyvezení cca 350,- Kč.
Také v zimním období jsme společně se sborem
dobrovolných hasičů zorganizovali několik vydařených akcí.
Na silvestra se konal tradiční pochod na Javořici. I přes
nevlídné počasí se jej zúčastnily davy turistů, mnozí z nich
přivítali možnost občerstvení u hraničního dubu. Rekordní
počet prokřehlých a silným větrem řádně vyšlehaných
poutníků se zastavilo v kulturním domě, aby se posilnili polévkou nebo gulášem. Večer jsme
se v hojném počtu sešli v klubovně SDH a společně přivítali příchod Nového roku.
V polovině ledna se konal v kulturním domě hasičský ples. Bohatá tombola a skvělá kapela
Generace z Telče přilákaly přes stovku tanečnic a tanečníků. Ples se vydařil a přispělo
k němu mimo jiné také zajímavé předtančení v rytmu flamenga. Ostatně posuďte sami:

13. února dopoledne proběhl v Kališti již druhý ročník masopustního průvodu s větším
počtem masek než vloni a troufám si říct, že byly také zajímavější. Odpoledne proběhlo
masopustní posezení v kulturním domě, na kterém v úvodu vystoupily děti a učitelky z MŠ.
O přestávce, kdy se děti převlékaly do kostýmů klaunů, jsme uspořádali soutěž o nejlepší
masku. A pak se rozproudila volná zábava za přispění pana harmonikáře Jirky Krajíčka, který
se střídal s DJ Robem.
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Na následujících fotografiích přinášíme záběry z rekonstrukce klubovny SDH, kterou si
místní hasiči opravili svépomocí a výsledek opravdu stojí za to, přijďte se podívat!

12. března dopoledne jsme v netradičním předjarním čase vylovili spodní požární nádrž,
která se dočká rekonstrukce tzv. požeráku. Část ulovených ryb byla prodána zájemcům
ihned po výlovu, část ryb připravili (také netradičně) muži – hasiči ženám k odpolednímu
posezení v nově zrekonstruované klubovně SDH (bývalé hospodě) k oslavě Mezinárodního
dny žen. Jídla i pití bylo dost a tak jsme slavili do pozdních večerních hodin.

Chtěl bych všem, kdož pomohli s organizací všech akcí, moc poděkovat za pomoc a vám
ostatním za hojnou účast. Těším se na setkání s vámi příště!
František Szczyrba
P.S. V prvním čtvrtletí roku 2016 se přihlásilo k trvalému pobytu celkem 8 osob, nyní máme 152 obyvatel.

3. Co je nového v Býkovci?
Po silvestrovském výšlapu na Javořici jsme se v podvečer sešli u Kujona, abychom se
rozloučili s rokem 2015. Večer byl laděn do zelené barvy a všichni se skvěle bavili. Nový rok
jsme zahájili nádherným ohňostrojem.
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Na Tříkrálovou pouť jsme pořádali zabijačkové hody. Už od ranních hodin bublala voda pod
kotly, abychom si mohli pochutnat na ovaru a poté vše zpracovat na skvělé jitrnice, jelita,
tlačenku a "prdelačku".

Jako druhá letošní akce na Bejkovci byl 18. ročník masopustu, průvod 43 masek se vydal po
vesnici za vyhrávání místních hudebníků. V každé chalupě se masky občerstvily koblížkama,
uzeným nebo slivovičkou.

Večer u Kujóna proběhlo vyhlášení tří nejlepších masek, na třetím místě byl řezník s kozou,
na druhé doletěl pilot Štefan a na první doburácel fechtl gang. Děkujeme všem aktérům za
úžasné originální masky!!!
Jindra Kučerová

4. Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna 2016 proběhla v obci druhým rokem Tříkrálová sbírka, která je součástí
celostátní veřejné sbírky organizované Českou katolickou charitou. Díky vysokému počtu
koledníků se během jednoho dne prošly všechny obce farností Studená, Palupín, Popelín,
Olšany i Panské Dubenky. Výsledky sbírky jsou v následující tabulce:
Studená
Doubrava
Horní Dvorce
Zahrádky
Palupín
Horní Meziříčko
Olšany
Heřmaneč
Maršov
Horní Němčice
Skrýchov
Sumrakov
Kaliště

29 399,- Kč
239,- Kč
474,- Kč
5 342,- Kč
897,- Kč
1 662,- Kč
1 937,- Kč
3 824,- Kč
2 842,- Kč
1 108,- Kč
2 660,- Kč
9 126,- Kč
2 548,- Kč

Horní Bolíkov
Horní Pole
Světlá
Domašín
Panské Dubenky
Jilem
Brandlín
Velká Lhota
Horní Olešná
Klátovec
Popelín
Velký Jeníkov
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2 804,- Kč
1 292,- Kč
1 382,- Kč
1 670,- Kč
3 715,- Kč
3 414,- Kč
652,- Kč
1 280,- Kč
1 104,- Kč
1 230,- Kč
5 228,- Kč
280,- Kč

Celkem v obcích lidé darovali 86 109,- Kč, což je částka, která přibližně o 28 000,- Kč
převyšuje loňský výtěžek. Ve Vaší obci se vybralo letos 2 548,- Kč. Chtěla bych Vám
poděkovat za Váš příspěvek, který je více než dvojnásobkem loňského výtěžku. V příštím
roce bychom rádi přidali na seznam obcí zapojených do Tříkrálové sbírky i místní část
Býkovec, a proto chceme využít této příležitosti a oslovit případné zájemce, kteří by se
s námi do koledování chtěli zapojit.
Renata Tarasová

5. SDH Kaliště začalo nový rok „z ostra“
Rok 2015 jsme zakončili Silvestrovským výšlapem na Javořici a večerními oslavami
v klubovně SDH. S novým rokem ovšem přišly velké plány. Již 16. ledna nás čekal hasičský
ples. Možná i brzké datum a školní ples v nedalekých Počátkách zapříčinily menší účast
tanečníků. Nicméně i tak lze ples hodnotit pozitivně. Na nedělním úklidu se začala plánovat
rekonstrukce naší klubovny. První práce
započaly 27. ledna a o necelé 4 týdny
klubovna zářila novotou. Malé dodělávky
probíhají i v současné době, ale už teď lze říci,
že se udělal obrovský kus práce. Velké dík
patří všem, kteří zde trávili celé víkendové
dny, ale i večery během pracovního týdne.
Mezitím proběhl i 13. února masopust. Na
dopolední průvod masek obcí, který tvořilo
celkem 18 masek, navázala ve 14 hodin
programem místní Mateřská škola v kulturním
domě, kde se slavilo až do večerních hodin.
Netradičně už 5. března jsme pořádali zábavu
se skupinou Ros3s. Akce, která už tradičně
táhne do Kaliště nejvíce návštěvníků,
nezklamala ani tentokrát. A aby těch akcí
nebylo málo, tak týden poté proběhl výlov
horní nádrže na návsi a její čištění. Večer bylo
ve spolupráci s OÚ Kaliště přichystáno
občerstvení pro občany jako oslava MDŽ. Naše nová klubovna tak prošla křtem. Spolu
s rekonstruovanými WC a klubovnou pro mladé v horním patře budovy se tak za poslední
rok vybudoval celek, ve kterém se hrdě mohou sházet nejen hasiči obce Kaliště. Těm, kteří
do nových prostor dosud nezavítali, doporučuji, aby tak učinili a sami zhodnotili konečný
výsledek.
Po náročném začátku roku nás v následujících měsících čeká mírné zvolnění tempa a
začátek závodní sezóny SDH Kaliště. Na Velikonoce se zúčastníme Velikonočních závodů ve
Zdešově. Ligová sezóna pak začne 7. května u nás v Kališti, kdy se uskuteční 19. ročník
Memoriálu Františka Pizy.
Vojta Šindelář
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6. Pověst o žábě v Kalištích
Stalo se to prý kdysi dávno, když se ještě stará vesnička Kaliště rozkládala na
svazích Stříbrného vrchu. Ten se nachází na jižní straně od dnešní obce.
Tak tedy v těch dávných dobách lidé žili ve starých Kalištích a dařilo se jim všelijak.
Těžce pracovali, aby z kamenité půdy dobyli alespoň nějakou úrodu – pár brambor
a obilí na chleba. A taky jim chyběla voda, která vždycky po dešti rychle stekla po
svazích kopce.
Nejhůř ale bylo jednou, když přišla velká bouře a blesk zapálil jednu chaloupku a
od ní chytly i ty další. Ani déšť nemohl oheň uhasit a jiné zásoby vody nebyly. Tak
se stalo, že vesnička skoro celá vyhořela. Naštěstí se lidé z chaloupek zachránili, ale
neměli střechu nad hlavou. Hořekovali a naříkali, co budou dělat. Kam se podějí?
Najednou ale uslyšeli kvákání žáby. Kde se tu vzala? Vždyť žáby se drží u vody a
tady žádná není, jen spáleniště!
Tak šli za tím kvákáním a žábu hledali. Našli ji na mírném svahu blíže Hamerského
potoka. Žába seděla na velkém kameni a spokojeně si prohlížela svět. Najednou
vyšlo sluníčko a ozářilo celý kraj. Lidé se z toho místa rozhlédli a řekli si, že je tady
přece moc krásně a že si vesničku vystaví znova a právě na tom místě, které jim
žába ukázala a kde je vody dostatek.
A tak pracovali a nové domečky vystavěli. Od těch dob stojí Kaliště tam, kde stojí.
Na velkou bouřku i na žábu se už sice zapomnělo, ale naše kamenná žabka u
vodotrysku na návsi nám tenhle starý příběh může připomenout.
Třeba to tak doopravdy bylo, kdo ví ...
Míla Andělová

P.S. Žabka bude nainstalovaná v průběhu dubna, pozn. redakce

7. Rekord pana Hájka v knize rekordů
Na konci roku vyšlo již páté vydání Knihy rekordů a kuriozit. V ní je zveřejněn, na straně 176
věnované Kraji Vysočina, rekord našeho rodáka, textaře pana Jaroslava Hájka. Rádi Vám
přinášíme, se svolením vydavatele, Agentury Dobrý den Pelhřimov, malou ukázku:
Nejplodnější autor písní věnovaných obcím České Republiky
Jaroslav Hájek z Kališť na Jihlavsku je autorem textů 32 dechových skladeb pojmenovaných po konkrétních
českých městech a vesnicích. Všechny písně vytvořené mezi léty 1988 – 2013 vyšly na zvukových nosičích:
Batelovská polka (Batelovská muzika), Dolnocerekvická polka (Veselka), Dolnoheřmanecká polka (Muzikanti
z Jižních Čech), Hornocerekvická polka (Božejáci), Hornopolská polka (Valdaufinka), Hornoveská polka
(Veselka), Jarošovská polka (Veselka), Jeníkovská polka (Golčovanka), Jihlavská polka (Božejáci),
Jindřichohradecká polka (Veselka), Kališťská polka (Babouci), Klátovecká polka (Božejáci), Křečská polka
(Černovická dechovka), Milé Cejli (valčík, Martin Jilich – akordeon), Mrákotinská polka (Valdaufinka), …

Knihu si můžete objednat na internetových stránkách vydavatele (www.dobryden.cz) nebo
si ji půjčit v naší knihovně - otevřeno je každou středu od 18 do 19 hodin.
František Szczyrba
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8. Křížovka s vtipem (o ceny)
Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: "Co se říká?"
"Nevim." "Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?" Dokončení v tajence
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VODOROVNĚ :

SVISLE:
A. Zájmeno osobní; chem. značka molybdenu; malý obnos;
bezoblačno
B. Poloopice; nastane; český letecký akrobat – mistr světa
1978
C. Tvrdý plod; látka způsobující otravu; výrůstek na hlavě
přežvýkavců; čirá tekutina
D. Alkoholické nápoje; obyvatel Irska; listnatý strom;
územní útvar
E. Značka obvodu; část kostry; jméno psa; ční
F. Úskok; hroby; poslat ze svahu
G. Citoslovce údivu; nemocniční oddělení; druh lyží;
zemědělský pozemek
H. Lidoop; slovensky polibek; střelná zbraň
I. Kožešinová šála; mně; staročeské zájmeno; džem;
indián
J. Značka poloměru; třetí díl tajenky; základní prvek
K. Hadí citoslovce; potřeba rybáře; součást ložnice; hybaj
L. Anglicky „to“; moji; část rostliny; opravna lodí
M. Český spisovatel; být potrestán; přání
N. Rakouská řeka; starý; řeka v Severní Americe
O. Rozemílá; rostlina dosna; hudební značka; záporka

1. Těžký kov; solomizační slabika; velikán; chem. značka
křemíku; zvuk zvonu
2. První díl tajenky; vzbouří se
3. Konec modlitby; symetrála; přitakání; kouzelník; římská
padesátka
4. Český malíř; symbol vánoc; mládě orla
5. Anglicky nebo; ráno; český zpěvák; velké břicho
6. Německy číšník; cela; orgány čichu; zájmeno ukazovací
7. Zakladatel buddhismu /jedno „d“/; stálost; značka
kancelářských potřeb
8. Odlesky; druhý díl tajenky; bývalá značka čistícího
prostředku
9. Mužské jméno; obyvatel jižní Francie; svátek
zamilovaných
10. Iniciály českého tvůrce animovaných filmů; nádoby na pití;
vaječné pokrmy; chem. značka kyslíku
11. Citoslovce bolesti; vchod; bezhrbý velbloud; kovat
12. Ruská počitadla; hon; jemný prášek; náš kardinál
13. Nedaruje; bystře; souhlas; ocas
14. Mající velké oči; kruhový cíl; ptáci s velkým pestrým
zobákem
Správnou odpověď tajenky zašlete do konce dubna 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
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9. 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:
30. 4. 2016
Pálení čarodějnic
Začátek v 19 hodin
vedle budovy pavilonu
sobota
30. 4. 2016
Tradiční pálení čarodějnic
Začátek v 18 hodin
u KD v Býkovci
sobota
7. 5. 2016
Memoriál Františka Pizy
Začátek ve 14 hodin
na hřišti u KD v Kališti
sobota
denní soutěž v požárním sportu
7. 5. 2016
Pouť u kapličky
Začátek ve 14 hodin
u kapličky v Býkovci
sobota
po pouti posezení za KD u Kujóna
21. 5. 2016
Sousedské posezení
Začátek ve 14 hodin
v KD v Kališti
sobota
vystoupí děti z MŠ, soutěže k MDD

10. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
30 let oslaví dne 3. dubna paní Aneta Volavková, Kaliště
50 let oslaví dne 22. května pan Jan Matějka, Kaliště
80 let oslaví dne 25. května paní Anna Moravová, Býkovec
65 let oslaví dne 22. června paní Zdeňka Holá, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště
P.S. došlo před uzávěrkou
Milí čtenáři,
měla bych pár slov o našem panu starostovi. On je tím, kdo vždy každého chválí a každému děkuje. Proto
bych chtěla tentokrát pochválit naopak já jeho a poděkovat mu za vše, co pro nás občany a naši obec za tak
krátkou dobu v jeho funkci udělal.
Je to člověk „na pravém místě“ – hodný, šikovný, obětavý a hlavně lidský. Jeho práce a úsilí pro obec je
opravdu vynikající. Rovněž vedení zasedání zastupitelstva, kterých se účastním téměř vždy, je příkladné.
Proto ho můžu zařadit mezi skvělé a vstřícné starosty obcí, se kterými se často setkáváme – jde například o
starostu jihočeské vesnice roku 2015 Jarošova nad Nežárkou, nebo Horní i Dolní Cerekve, Pelhřimova,
Švábova, Batelova, Mičovic, Lomnice nad Lužnicí, Dačic, Chlumu u Třeboně, Jindřichova Hradce atd.
Fando, přeji Ti hodně zdraví, pevné nervy a hodně dalších úspěchů a nápadu v tak náročné práci, která se
Ti stala koníčkem.
občanka Kaliště Lída Krafková

Zpravodaj vydává obecní úřad Kaliště, registrováno ministerstvem kultury ev. č. MK ČR E 21901
Pokud chcete přispět do příštího čísla, zašlete prosím do 15. 6 .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.
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