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1. Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané. 

Dovolte mi, abych Vás pozdravil na úvod druhého letošního čísla našeho Zpravodaje, které 

vám přinášíme na začátku léta. Po velmi chladném květnu se v červnu počasí konečně 

umoudřilo a dočkali jsme se vytouženého sluníčka. Nastává období dovolených, koupání 

v rybnících i bazénech, grilování a letní lenošení. Přeji Vám všem příjemně strávené letní 

dny a hodně zdraví a pohody!   
                                                            Ing. František Szczyrba, starosta obce 

2. Informace obecního úřadu  

Každý první čtvrtek v měsíci se konají zasedání zastupitelstva obce za hojné účasti 

spoluobčanů obce. Příští zasedání se bude konat 2. 7., další až po prázdninách 3. 9. 2015. 

Zápisy jsou uveřejněny na úřední desce a také na nových stránkách obce (www.obec-kaliste.cz).  

Na jaře pokračovaly brigády na zvelebování naší obce. Začali jsme gruntovním úklidem na 

asfalovém i trávníkovém hřišti, prořezávkou větví a keřů, vyčistili jsme plochu za pavilonem 

s tělocvičnou, plechovou garáž a pokračovali jsme dalšími obecními pozemky. Letos poprvé 

jsme uspořádali v Kališti pálení čarodějnic pod záštitou obecního úřadu za budovou 

tělocvičny, při kterém jsme spálili větve z prořezávky. S pomocí pronajatého malého bagříku 

jsme vytrhali obrubníky kolem požárních nádrží, upravili jsme terén pro snazší sečení trávy a 

doseli jsme travní směs na nově upravené plochy. Dovezli jsme nové latě na obnovení 

poničených laviček. Pan Kuba se postaral o jejich natření a namontování na obou hřištích a 

také u zastávky autobusu a před obchodem. V červnu jsme zahájili generální opravu WC 

v klubovně SDH. Postupně jsme odstranili již nevyhovující záchody, pisoáry a veškeré 

obklady a dlažbu. Sutí jsme naplnili dvakrát po sobě přistavený kontejner firmy A.S.A, která 

obci za jeho přistavení neúčtuje v rámci dobrých vztahů žádný pronájem (hradíme pouze 

poplatek za dovoz a odvoz kontejnerů).  

   

Ani v Býkovci nezaháleli. Svépomocí si vydláždili místo pro kontejnery na tříděný odpad. 

Letos nově mohou býkovečtí občané  a chalupáři odkládat do barevných kontejnerů plast, 

sklo a papír.  Všem prácechtivým brigádníkům za jejich obětavou pomoc moc děkujeme!  
Obecní úřad 
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3. Býkovec je místo, kde je často veselo  
Velikonoce a ve čtvrtek 30. 4. tradiční pálení čarodějnic za Kujónem.  

                  
Sobota 9. května byla jedním ze slavnějších dnů pro všechny z Býkovce. Konala se pouť 
k místní kapličce, která je zasvěcena Panně Marii, Prostřednici všech milostí. Ve 14 hodin se 
konala mše svatá, kterou celebroval novoříšský opat P. Marian Rudolf Kosík a které se 
zúčastnilo velké množství poutníků z Býkovce a okolí. Poté se všichni přesunuli za Kujona, 
kde se peklo prasátko a pokračovalo ve slavení až do pozdních nočních hodin.  

    

   

Jindra Kučerová, Martina Venkrbcová 
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4. Zprávičky z naší školičky 
Blíží se závěr školního roku a my bychom Vás chtěli informovat o tom, jak jsme celý rok ve 

školičce pracovali. Na tento školní rok bylo do mateřské školy zapsáno 26 dětí z Kališť, 

Býkovce, Jihlávky, Studené, Horního Bolíkova, Bořetína, Popelína a Horního Vilímče. 

Během loňských hlavních prázdnin se nám podařilo za přispění Obce Kaliště, provést opravu 

proneseného stropu ve třídě. Tím jsme zmodernizovali prostředí této třídy.  

Pro děti byly kromě výchovných a vzdělávacích činností, připraveny různé akce, jako zimní 

výlet do Třeště na „Třešťské betlémy“ a letní výlet na „Pohádkový Roštejn„. Za dětmi přijelo 

také divadlo „Hugo a Fugo“, které se dětem moc líbilo. Uspořádali jsme pro ně oslavu 

Čarodějnic, na Den dětí soutěžily a dostaly malé dárky. 

Pro Vás, občany obce si děti připravily tři setkání. Vánoční setkání, Masopustní a  

III. Sousedské setkání. Na každém z nich vystupovaly děti v pracovních krojích a zimních 

horáckých krojích. Moc jim to slušelo a my na ně byly pyšné, když předvedly vystoupení s 

názvem „Bramborová, Masopustní a Čí jsou to koníčci“.  

Nezapomněli jsme ani na rodiče. Byly pro ně připraveny dvě tvořivé dílny. Jedna proběhla 

v listopadu „ Enkaustika – malování horkým voskem a druhá před velikonoci, na téma 

„Malování velikonočních kraslic„. Obě se setkaly s velkým zájmem a kladným hodnocením  

a tak i na další školní rok plánujeme další tvoření nejenom pro rodiče, ale zároveň zveme  

i Vás, občany Kališť a Býkovce. 

O nadcházejících prázdninách bude provoz v mateřské škole zachován v době od 1.7. – 10.7. 

a od 17.8. – 31.8.2015 

V mezidobí proběhne v mateřské škole oprava hygienického zázemí dětí, na kterou se nám 

podařilo získat dotační příspěvek z Kraje Vysočina. Už se těšíme na výsledek této opravy. 

Přejeme Vám všem krásné léto, příjemnou dovolenou s načerpáním nových sil do další 

práce a těšíme se na další spolupráci s Vámi.  

                                                                            Miroslava Kadlecová, ředitelka MŠ 
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5. Rozbory pitné vody  
Kvalita pitné vody v naší obci je trvale sledována KHS Jihlava, odběry provádí laboratoř 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pracoviště Jihlava. Ročně proběhnou 3 krácené 
rozbory v Kališti a po 1 úplném v Kališti a v Býkovci. Pro vaši informaci Vám přinášíme 
výsledky z posledního úplného rozboru v Kališti. Odběr proběhl v budově mateřské školy 
dne 11. 5. 2015 – kvalita vody byla velmi dobrá, viz. některé ukazatele v tabulce:  

Ukazatel Hodnota Jednotka Limit 

Pb (olovo) <3 
 

µg/l 
 

max. 10 

Pesticidní látky celkem <0,03 
 

µg/l max. 0,50 

pH 6,5  6,5 – 9,5 

Hg (rtuť) <0,20 µg/l max. 1,0 

Se (selen) <6 µg/l max. 10 

sírany 28,0 mg/l max. 250 

Na (sodík) 5,6 mg/l max. 200 

Ca (vápník) 9,6 mg/l - 

Ca + Mg (tvrdost) 0,35 mmol/l - 

zákal 0,2 ZF(n) max. 5 

Fe (železo) <0,05 
 

mg/l max. 0,20 

Enterokoky 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 
Koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 

E. coli 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 

Počet organismů 0 jedinci/ml max. 50 

Živé organismy 0 jedinci/ml max. 0 

V Býkovci proběhl odběr 11. června. V naměřeném vzorku bylo laboratoří zjištěno 
překročení limitní hodnoty jednoho ukazatele -  bakterie Enterokoky, viz. přiložená tabulka: 

Ukazatel Hodnota Jednotka Limit 

Enterokoky 6 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 

Koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 

E. coli 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml 

Počet organismů 0 jedinci/ml max. 50 

Živé organismy 0 jedinci/ml max. 0 

KHS požádala OÚ dne 16. června o vydání zákazu používání vody k pití a vaření a nařídila 
přijetí nápravného opatření – zvýšenou desinfekci vodojemu v Býkovci, které by mělo 
bakterie zlikvidovat. OÚ učinil ihned požadované úkony a požádal o provedení nového 
měření. Výsledek měření bohužel nebyl do doby vydání Zpravodaje znám. 

František Szczyrba 

6. GO SMS – stále se můžete přihlásit  
Doposud se přihlásilo 29 občanů z Kališť, bohužel se nikdo nepřihlásil z Býkovce, takže jsme 

o výše popsaném problému s vodou nemohli informovat tímto rychlým nástrojem. Přihlašte 

se prosím zasláním SMS ve tvaru „sms info ano příjmení číslo domu“ (např: sms info ano 

krafka 22) na telefon 721 610 187 nebo na webu obce! Děkujeme předem. 
Roman Krafka 
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7. Soutěžní (ne)úspěchy závodního týmu  SDH Kaliště 

Je za námi téměř polovina soutěžní sezóny 2015. Náš tým absolvoval k 13. červnu celkem 8 

soutěží na místech více či méně známých. Hlavní ligou, kterou již třetím rokem jezdíme, je 

Pelhřimovská liga v požárním útoku (PLPÚ). Během května se uskutečnila tři kola tohoto 

seriálu a pro náš tým neskončilo ani jedno kolo příliš dobře. V Markvarci na prvním kole 

jsme předvedli podprůměrný čas a skončili na 12. místě. Čtrnáct dní na to, 16. května na 

domácí trati, jsme propadli úplně a útok nedokončili. Do třetice na třetím kole v Bohdalíně 

jsme se nezlepšili a jen díky neúspěšným útokům ostatních týmu jsme brali body za 13. 

místo. Ještě ovšem zbývá 7 kol na to, abychom se ukázali a zabojovali minimálně o umístění 

do první desítky, které se nám vždy povedlo dosáhnout.  

               
16.5. Kaliště – Memoriál Františka Pizy (neúspěšný pokus)           6.6. Nová Ves – Krpál – 1. místo! 

Mimo PLPÚ jsme navštívili především okolní soutěže. Vůbec první soutěží v roce 2015 pro 

nás byla tradičně ta Velikonoční ve Zdešově na začátku dubna. Start sezóny nebyl špatný a 

skončili jsme sedmnáctí z celkem jednapadesáti týmů, které do Zdešova dorazily. Poslední 

víkend v květnu jsme se umístili na druhém místě v Panských Dubenkách. Na tuto soutěž 

jsme přejížděli z Bohdalína a právě na Poháru Soptíka, jak se soutěž v Panských Dubenkách 

nazývá, jsme odstartovali minisérii pódiových umístění. V sousední Nové Vsi o týden později 

jsme totiž získali svůj letošní premiérový triumf. Ukázali jsme výbornou sehranost týmu a 

dobře zvolenou taktiku v netradičních podmínkách. Úspěšný den jsme završili na noční 

soutěži v Horních Němčicích. Soutěž zařazená do Jindřichohradecké hasičské ligy se běžela 

ve stylu rozhazování a tento styl jsme naposledy běželi před téměř deseti měsíci. Ukázali 

jsme ale, že i bez tréninku jsme rozhazování nezapomněli a v konkurenci týmů 

specializujících se na tento styl jsme dokončili na úžasném třetím místě. Zlepšující se formu 

týmu jsme chtěli potvrdit i další víkend. Vydali jsme se do Chrbonína na Táborsku, kde se 

dlouho zdálo, že budeme sahat po osobním rekordu. To se nepovedlo, ale věříme, že 

v nejbližších týdnech své rekordy vylepšíme. První šanci máme už v sobotu 20. 6. Na noční 

soutěži v Kamenici nad Lipou, která je nám ale zakletá a ještě se nám zde nikdy nepovedlo 

doběhnout. Držte nám proto palce! 
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Dosavadní výsledky 2015:  

č. datum místo soutěže B čas 1 čas 2 pořadí/z poznámka 

1. 4.4. Zdešov (JH) 2B 18,08 --- 17./51 Velikonoční soutěž, úzké hadice 

2. 2.5. Markvarec (JH) 3B 20,21 --- 12./30 PLPÚ 

3. 16.5. Kaliště  3B N --- 20./21 PLPÚ 
 4. 30.5. Bohdalín (PE) 3B 23,22 --- 13./23 PLPÚ 

5. 30.5. Panské Dubenky (JI) 3B 21,50 --- 2./11 O pohár Soptíka 

6. 6.6. Nová Ves (JI) 2B 19,84 18,24 1./9 Pod Májí (Krpál) 

7. 6.6. Horní Němčice (JH) 2B 21,00 --- 3./15 JHHL, o ceny 

  
Horní Nemčice (JH) 2B 45,26 --- 13./15 JHHL, o poháry 

8. 13.6. Chrbonín (TA) 3B 22,88 --- 19./28 THL 

Více informací, fotek a videí nejen o našich soutěžích naleznete na: http://obec-kaliste.cz/hasici/ 

Nejen sportem živ je sbor…  

Ve středu 3. 6. 2015 jsme měli možnost si ověřit schopnosti nás i našeho zásahového 
vybavení na předem plánovaném taktickém cvičení, které pořádal HZS kraje Vysočina. 
Jednalo se o fiktivní požár v budově výchovného ústavu v Janštejně, při němž se testovala 
mimo jiné spolupráce SDH našeho okrsku s HZS kraje Vysočina. Profesionální hasiči 
prováděli evakuaci osob, lokalizaci a likvidaci požáru přímo v budově za využití veškeré 
dostupné techniky - CAS, dýchací přístroje, atd. Úloha nás, sborů dobrovolných hasičů, 
spočívala v dálkové dopravě vody z rybníka a zásobování cisteren přistavených u místa 
požáru. Po skončení zásahu proběhl nástup, kde jsme se v rámci vyhodnocení celé akce 
dozvěděli, co by bylo dobré zlepšit do budoucna.  

Vojta Šindelář, Roman Krafka 

 

http://obec-kaliste.cz/hasici/
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8. Připravované akce 

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem připravuje ve třetím čtvrtletí 

roku 2015 tyto akce: 

11. 7. 2015 

sobota 

Javořická noční soutěž 

v požárním sportu, hraje DJ Robo 

Začátek ve 20:00 hod. 

na hřišti za KD Kaliště 

22. 8. 2015 

sobota 

Pochod Soptíka  

tradiční pochod do Panských Dubenek 

Začátek v Býkovci u 

Kujona, čas bude upřesněn 

29. 8. 2015 

sobota 

Rozloučení s prázdninami 

soutěže pro děti i dospělé, občerstvení 

Začátek ve 14 hodin 

na asfaltovém hřišti  

12. 9. 2015 

sobota 

Rybářské závody – ulov si svého kapříka 

soutěž amatérských rybářů 

opékání masa 

Začátek ve 14 hodin 

na návsi u požárních 

nádrží 

9. Životní jubilea 

Ve třetím čtvrtletí roku 2015 oslaví významné životní jubileum tito občané: 

80 let oslaví dne 21. července pan František Kopečný, Kaliště 

75 let oslaví dne 30. července paní Blažena Burianová, Kaliště 

70 let oslaví dne 3. srpna pan Jan Lojda, Kaliště 

40 let oslaví dne 10. září paní Lenka Kalášková, Kaliště 

50 let oslaví dne 24. září pan Jiří Strašík, 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 
Kontakty: 567 374 158 – obecní úřad, 723 553 881 – starosta, 721 610 187 – místostarosta 
Pokud chcete přispět do příštího čísla, zašlete prosím do konce srpna elektronicky svůj příspěvek na adresu: 
zpravodajkaliste@centrum.cz.  Děkujeme Vám za Vaše podněty a za Váš zájem. Redakce Zpravodaje. 
Občané, slavící životní jubileum, souhlasili se zveřejněním svého jména a věku ve Zpravodaji. 

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz

