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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Kališť a Býkovce.
Navzdory tomu, že v kalendáři již začalo jaro a hodiny jsme nastavili dokonce na čas letní, se
letošní tuhé zimě pryč z našich končin příliš nechce. Věřím, že už budeme zanedlouho moci
uklidit zimní oblečení do skříní, oprášit kolo, či začít pracovat na svých zahradách. No a
nebo samozřejmě můžete zavítat na některou z připravovaných akcí, o kterých se dozvíte
jako vždy na poslední straně našeho/vašeho zpravodaje.
Přeji nám všem dny plné sluníčka a hodně klidu a pohody!
Roman Krafka, místostarosta

2. Informace obecního úřadu
V úvodu bych chtěl poděkovat za úklid sněhu Tomášovi Kalců a Patrikovi a Ládíkovi
Jakoubkovým. Děkuji i firmě Nezdara za rychlou opravu prasklého vodovodu vedle bytovky!
Poplatek za svoz TKO (popelnice) již uhradila většina trvale hlášených obyvatel, kteří mají
podle směrnice termín do 31. 3. a také mnoho „chalupářů“, ti mají čas do 30. 6. Ceny jsou
stejné jako loni, trvale hlášení občané platí 500,- Kč za osobu, „chalupáři“ 600,- Kč za
nemovitost. Poplatek můžete uhradit v hotovosti v době úředních hodin obecního úřadu
(pondělí až čtvrtek 9:00 – 12:00, pátek 16:00 – 19:00) nebo bezhotovostně na účet obce
číslo 1466997329/0800. Do zprávy pro příjemce prosím napište TKO a číslo domu. Termín
svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu zatím neznáme, sledujte prosím úřední
desku OÚ. Zájemci o vyvezení septiku se mohou přihlásit do 13. dubna na obecním úřadě.
Cena za vyvezení je cca 350,- Kč.
V závěru roku proběhl tradiční silvestrovský výstup na Javořici, kterého se zúčastnily davy
lidí a rády se občerstvily u hraničního buku i v kulturním domě.

V lednu proběhlo v klubovně SDH promítání filmu o 4 řekách Vysočiny za účasti autorů –
pánů Jaroslava Hájka a Josefa Novotného. Videa jsou ke shlédnutí na youtube.com na
kanále „Josef Novotný“.
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V únoru se konal tradiční masopustní průvod obcí a poté posezení v kulturním domě. Stalo
se již tradicí, že v jeho rámci vystoupily děti z mateřské školy s paní učitelkami. Letošní
vystoupení bylo velmi veselé, jak se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.

Více fotografií naleznete na webu obce www.obec-kaliste.cz . O hudební doprovod se také
letos postaral DJ Robo a pak jsme si do večerních hodin mohli zazpívat s harmonikářem,
panem Krajíčkem.
Březen jsme zahájili vydařeným hasičským plesem s bohatou tombolou a výbornou hudbou
a týden na to jsme oslavili v klubovně SDH tradiční MDŽ (prý se nově říká mezinárodní den
žízně), letos s trochu menší účastí částečně poznamenanou chřipkovou epidemií.

Mé poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací všech akcí a také vám všem, kteří jste
je v hojném počtu navštívili. Těším se na setkání s vámi na všech dalších akcích v Kalištích i
v Býkovci!
František Szczyrba
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3. V Býkovci je veselo a také se pracuje
Jako každý rok, tak i letos, všichni už týdny před masopustem vymýšleli a vyráběli originální
masky a převleky. Na letošním, již dvacátém masopustu, který se konal 10. února 2018,
se sešlo 36 masek. Průvod za doprovodu hudebníků a pod přísným dohledem obecního
policajta pak prošel celou vesnicí. Všichni si pochutnali na koblížcích, klobásách, uzeným a
tradiční slivovičce. Večer bylo vyhlášení nejlepší masky - na třetím místě skončila odvážná
záškolačka, na druhém vietnamský prodejce Ngeun Phung a první místo obsadil pirát
z Karibiku. Všem díky za úžasné masky!!!

V zimním období se pomalu začíná s přestavbou druhé části Kujóna.

O víkendech se pořádají brigády na vyklízení a bourání a přes týden pracují zedníci
z Počátek. Nová okna a dveře vyrobila a instalovala firma z Kamenice nad Lipou. Díky všem
za odvedenou práci!!!

Jindra Kučerová
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4. SDH Kaliště v období zimy
V kalendáři se můžeme dočíst, že jaro již klepe na dveře. Od posledního čísla zpravodaje
uplynuly tři měsíce, ve kterých se toho ovšem mnoho neudálo. Vždyť i zima je časem
klidnějším. Přesto se podařilo zorganizovat několik kulturních akcí, bez kterých by život
v naší vsi nebyl takový, jaký je. Ještě na sklonku roku 2017 se mnoho členů našeho sboru
sešlo, aby zorganizovalo občerstvení při tradičním Silvestrovském výstupu na Javořici.
Hodiny příprav v předešlé dny, ale především hodiny práce v samotný poslední den roku se,
jak už bývá zvykem, vyplatily. Davy lidí neodradilo ani deštivé a vlhké počasí, když navštívili
náš stánek jak u hraničního buku, tak teplé prostředí kulturního domu. Následující akcí byl
masopustní průvod obcí dne 10. února. Při obnovené tradici se sešlo celkem 18 masek a
během dopoledne a brzkého odpoledne postupně navštívily všechny chalupy v Kalištích.

Poslední akcí, která k zimnímu období bezpochyby patří, je zajisté hasičský ples. Tentokrát
se termín stanovil na 3. března a zdá se, že to byl správný tah. Přišlo mnoho návštěvníků a
za hudebního doprovodu kapely JIP Band a hosté si užívali večer až do pozdních hodin.
Na jaro místní hasiči chystají opět několik akcí. Hned týden po Velikonocích, v pátek 6.
dubna se bude v kulturním domě tančit. Z Pelhřimova přijede zahrát kapela Wajt, která u
nás úspěšně vystoupila už na podzim. Všichni tak doufáme, že šňůra povedených zábav
v Kalištích se tímto nepřetrhne. Začátkem května se rovněž uskuteční setkání soutěžních
hasičských týmů z širokého okolí, neboť 5. května startuje Pelhřimovská liga v požárním
útoku právě v Kalištích. Všechny občany i přátele obce Kaliště tímto zveme jak na taneční
zábavu, tak i na příjemně strávené květnové odpoledne.
Vojta Šindelář
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5. Tříkrálová sbírka
I v letošním roce proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou
charitou. Třem králům ze studenské farnosti se v Kališti podařilo vybrat 1 960,- Kč, což je o
279,- Kč více než v loňském roce. Celkově se sbírky ve Studené a 24 okolních obcích
zúčastnilo více než 70 dětí a 30 dospělých, jimž lidé přispěli dohromady 88 726,- Kč, což je
doposud nejvyšší částka, která se v této oblasti podařila vykoledovat.
Obec

Částka

STUDENÁ

Obec

Částka

24 095,- Kč KALIŠTĚ

BÝKOVEC

1 960,- Kč

3 920,- Kč HORNÍ BOLÍKOV

3 620,- Kč

DOUBRAVA

437,- Kč HORNÍ POLE

1 931,- Kč

HORNÍ DVORCE

938,- Kč SVĚTLÁ

1 250,- Kč

ZAHRÁDKY

5 693,- Kč DOMAŠÍN

1 256,- Kč

PALUPÍN

1 465,- Kč PANSKÉ DUBENKY

3 680,- Kč

HORNÍ MEZIŘÍČKO

3 127,- Kč JILEM

2 661,- Kč

OLŠANY

2 084,- Kč BRANDLÍN

1 126,- Kč

HEŘMANEČ

4 240,- Kč VELKÁ LHOTA

1 940,- Kč

MARŠOV

1 000,- Kč HORNÍ OLEŠNÁ

3 290,- Kč

HORNÍ NĚMČICE

1 130,- Kč KLÁTOVEC

SKRÝCHOV

2 919,- Kč POPELÍN

SUMRAKOV

8 227,- Kč

Celkem

904,- Kč
5 833,- Kč

88 726 Kč

Děkujeme všem občanům za jejich příspěvek. Výtěžek bude použit především v našem
regionu – více informací na webu www.caritas.cz.
Roman Krafka

V únoru jsme měli poruchu na vodovodu před bytovkou, viz. označené místo. Foto FSz
6

6. Křížovka o ceny
V tajence je známé české přísloví

Z došlých správných odpovědí
s tajenkou křížovky z minulého
čísla Zpravodaje jsme na
masopustu v Kalištích s autorkou
křížovky paní Libuší Pulkrabovou
vylosovali tři vítěze – první cenu
získala slečna Monika Strašíková,
druhou cenu pan Petr Vacek a třetí
pan Petr Brychta.
Všem vítězům blahopřejeme! .
Zkuste štěstí taky a svou správnou
odpověď z tajenky zašlete do
konce dubna 2018 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 opět hezkými
cenami a zveřejníme v příštím
vydání Zpravodaje!

VODOROVNĚ:

SVISLE:

1. Náhlé selhání; núbijská bavlna; kilometr; značka
počítačů; nouzové volání;
2. Filipínská sopka; letec; anglicky "příliš"; slovenské
mužské jméno; polský parlament;
3. Neuskutečnit; značka kyslíku; Kantovy iniciály; dýmka
s dlouhým troubelem; černoch; spojka souřadící;
4. Přechod v řece; 1. díl tajenky; obec u Domažlic;
surovina k výrobě piva;
5. Anglicky "lampa"; páchnoucí šelma; kód Sierry Leone;
slovenská předložka; část postele;
6. Název římské tisícovky; podlahové krytiny; trik;
bezcenné věci;
7. MPZ Slovinska; oslí citoslovce; zpěvný pták; německy
"nový"; severské zvíře; pán s buřinkou;
8. Východočeský zámek; předložka; vznášení se;
rozhodčí; dutorohý přežvýkavec;
9. Rostlina zběhovec; neustat v pohybu; česká politická
strana; roční období;
10. Severočeská řeka; únik; pěšiny; turecký literát;
11. Otrok; vysokohorský štít; kanón; slovensky "jistě"; malá;
plachetnice; otázka 1. pádu;
12. Nigerijská řeka; himalájská krajina; 3. díl tajenky;
balón; evropan; kód Egypta;
13. Neidentifikovaný létající objekt; titul šampiona v šachu;
ožehnut; manžel Fátimy;
14. Parková rostlina; spojení břehů; brejlovec; tmel; domácí
zvíře;

A. 4. den májského měsíce; doprovází hromy;
hmyz s krovkami;
B. Zpěvohra; 2. díl tajenky; písmeno řecké
abecedy;
C. Sídlo v Nigerii; obojživelník; Anglie básnicky;
D. Plus; signatura; drobná ozdůbka; značka
voltampéru;
E. Anglicky "růžový"; jednodušeji; značka dusíku;
institut klinické a experimentální medicíny;
F. Chuť po cukru v ústech; krůpěj; úbytek
hmotnosti zboží;
G. Kotrmelec; anglicky "čaj"; končetina; zkratka
pro techno logickou formu internetového učení;
H. Část molekuly; čiva; značka síry; dolovat;
I. Drobný korýš; šicí potřeby; třpyt;
J. Druh cukroví s kokosem; ukazovací zájmeno;
účet;
K. Urina; největší řád savců; rodový znak;
L. Kočkovité šelmy; rod kaktusů; ansámbl;
M. Nejvyšší pohoří v Íránu; elektronická evidence
tržeb; otisk;
N. Nemova ponorka; mužské jméno; náplň do
buchet;
O. Výkon ve fotbalu; úděly; nepropustné horniny;
P. Šlechtický přídomek; cizopasník; na chvíli
odejít;
Q. Obvod geometricky; 4. díl tajenky; mastný
výrobek;
R. Kruhová úseč; ženské jméno; značka voltu;
S. Řídící tyč; pohostinství; kód Svaté Lucie;
T. Emaily; nauka o močovém ústrojí;
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 prvním čtvrtletí roku 2018 tyto akce:
6. 4. 2018
Taneční zábava
Začátek ve 20 hodin
v KD v Kališti
pátek
hraje skupina Wajt
30. 4. 2018
Pálení čarodějnic
Začátek v 18 hodin
Vedle budovy pavilonu
pondělí
tradiční akce s malým táborákem…
30. 4. 2018
Pálení čarodějnic
Začátek v 18 hodin
u KD v Býkovci
pondělí
tradiční akce u Kujóna
5. 5. 2018
Memoriál Františka Pizy
Začátek ve 14 hodin
na hřišti v Kališti
neděle
zahájení Pelhřimovské ligy v požárním útoku
5. 5. 2018
Pouť u kapličky
Začátek ve 14 hodin
u kapličky v Býkovci
sobota
po pouti posezení za KD u Kujóna
12. 5. 2018
Sousedské setkání
Začátek ve 14 hodin
v KD Kaliště
sobota
tradiční vystoupení dětí a paní učitelek z MŠ

8. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
60 let oslaví dne 7. dubna paní Hana Baďoučková , Kaliště
18 let oslaví dne 10. dubna paní Monika Strašíková, Kaliště
25 let oslaví dne 11. dubna paní Lenka Macháčková, Kaliště
65 let oslaví dne 1. května paní Jaroslava Volavková, Kaliště
20 let oslaví dne 3. května pan Martin Macháček, Kaliště
35 let oslaví dne 4. května pan Pavel Hort, Kaliště
30 let oslaví dne 13. května pan Dalibor Štěpanovský, Kaliště
80 let oslaví dne 26. května pan Ladislav Jakoubek, Kaliště
30 let oslaví dne 8. června pan Tomáš Prokůpek, Kaliště
20 let oslaví dne 19. června slečna Markéta Kalášková, 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 do 15. 6. 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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