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1. Slovo úvodem
Vážení a milí spoluobčané, chalupáři a přátelé Kališť a Býkovce.
Letošní jaro začalo nezvykle brzy a rovnou poměrně vysokými teplotami, takže jsme mohli
zahájit sezónu grilování a posezení venku už v dubnu. Bohužel tyto příjemné teploty byly
provázeny nezvykle suchým počasím. Podle meteorologů jsme letos zažili nejsušší duben za
posledních 50 let. A suché počasí s minimálními srážkami panovalo také v květnu a
v červnu. Mnohé obce v okolí se potýkaly s nedostatkem vody, a i když u nás zatím vodu ve
vodojemu máme, nevíme přesně nikdo, kolik jí je v podzemní, proto prosím všechny hned v
úvodu, aby s obecní vodou šetřili a nepoužívali ji k zalévání ani k mytí aut, či napouštění
bazénů. Děkuji Vám za pochopení a doufám, že budeme mít vody dost a nebudeme muset
sahat k žádným regulačním opatřením.
Přeji nám všem nádherné léto a hlavně klid a pohodu!
Ing. František Szczyrba, starosta

2. Informace obecního úřadu
V dubnu jsme uskutečnili brigádu u vodojemu, při níž jsme vyčistili jeho okolí. V květnu
proběhla oprava prasklého vodovodního řadu v Býkovci. Voda vyvěrala na povrch na místní
komunikaci kousek od křižovatky u Kujóna. Na opravě se podílela firma Nezdara, která
poruchu v krátké době opravila. V květnu se konal již tradiční sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, opět za velké účasti mnoha z vás. Chtěl bych poděkovat vám všem,
kdož jste nám pomohli s jeho nakládáním do svozových aut, odpadu bylo opravdu hodně!

Příští svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční opět v říjnu. Zájemci o vyvezení septiku
se mohou přihlásit na obecním úřadě. Další vývoz bude v létě. Cena za vyvezení je 350,- Kč.
Naše obec nežije jen brigádami ale také kulturními akcemi. Začátkem dubna se v našem KD
uskutečnila taneční zábava se skupinou Wajt za velké účasti tancechtivých mladých i nás
dříve narozených... 30. dubna proběhlo za pavilonem tradiční pálení čarodějnic. Loni byla
nepříjemná zima, a proto jsme seděli u ohně v zimních bundách - letos bylo příjemné teplo
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(trochu jsem měl strach ze sucha, které nás trápilo, ale naštěstí nemuseli zasahovat ani naši
ani profesionální hasiči…). Akce se, myslím, vydařila, sešlo se nás opravdu hodně, viz. fotky:

5. května byl na hřišti zahájen další ročník Pelhřimovské ligy v požárním útoku Memoriálem
Františka Pizy. O týden později proběhlo v kulturním domě další Sousedské setkání. Obě
akce byly velmi vydařené. Také z těchto akcí přinášíme několik fotografií:

Chtěl bych znovu moc poděkovat všem, kdož pomohli s organizací akcí a také vám všem,
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kteří jste je v hojném počtu navštívili. A na závěr mi dovolte, abych vás ještě jednou pozval
na nově obnovenou tradici Kališťské pouti, která se uskuteční dne 21. července. Pouť
zahájíme ve 14 hodin slavnostním průvodem z horní části obce k památníku padlým, kde
bude sloužena mše svatá, kterou bude celebrovat zástupce z kláštera z Nové Říše. Další část
programu se uskuteční na hřišti za kulturním domem, v případě nepříznivého počasí v KD.
Těším se na setkání s vámi na všech akcích v Kalištích i v Býkovci!
František Szczyrba

3. V Býkovci u Kujóna se finišuje
Celé jarní období se u Kujóna buduje, zvětšila se kuchyň a přibyla klenutá klubovna. Musely
se udělat nové rozvody elektřiny, vody, vykopat podlahy, položit dlažby a obklady do
kuchyně. Novou střechu pokládala firma Poukar z Nevcehle a fasádu dělali zedníci z
Počátek. Největší dík ale patří našim místním i přespolním "fachmanům", kteří zde pracují
každý víkend nebo odpoledne!!! A proto jim náš „poslední žijící básník na Bejkovci“ /Petr
David, pozn. redakce/ složil oslavnou píseň, s názvem: KDYŽ MÁŠ V RUCE KLADIVO na
motivy písničky od Šumařinky - Když k nám přijdou šumaři. Můžete si ji zanotovat s námi:
Když máš v ruce kladivo,
nemysli hnedka na pivo,
kladivo s majzlíkem,
neprokládej žejdlíkem.
Až když je to zbouraný,
dáme si všichni frťany,
bezpečný při práci,
není, kdo se při ní potácí.
Vidíme náhle v pohnutí,
při posledním bouchnutí,
nádherné, barokní klenutí.
Já bourám rád,
tu příčku hravě jsem zvlád´,
na rozdíl od ní sám se zbourám,
až potom klidně jdu spát!
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Text a foto: Jindra Kučerová

4. SDH Kaliště připravilo skvělou soutěž
Opět nám uběhl čtvrtrok a je čas
zrekapitulovat,
jakým
způsobem
probíhal. Šestého dubna dorazila do
Kališť skupina Wajt z Pelhřimova.
Jednalo se o pátek po Velikonocích, což
se zřejmě podepsalo na nižším počtu
návštěvníků. Přesto ti, kteří přišli,
včetně nás, se dobře bavili a už se
těšíme na podzimní zábavu s touto
kapelou. Další hasičská akce se už ale
vydařila na výbornou. Pátého května startovala v Kalištích Pelhřimovská liga v požárním
útoku a jednalo se opravdu o svátek hasičského sportu. Nejenom spousta hasičských týmů,
ale i diváků mohlo v průběhu příjemného květnového odpoledne vidět nespočet
vydařených útoků. Obdivuhodné bylo především představení týmu z Bezděkova pod
Třemšínem. Tým, který k nám přijel z více než 150-ti kilometrové vzdálenosti, stanovil nový
rekord tratě časem 16,12 sekund. Domácí tým skončil na 15. místě, což vhledem k velké
konkurenci a k problémům, který tým provází, je rozhodně bráno jako úspěch. Soutěž, které
se celkem zúčastnilo 36 týmů, tedy nelze hodnotit jinak než pozitivně a chtěl bych i touto
cestou poděkovat všem, kteří se na hladkém průběhu podíleli. Náš tým se poté zúčastnil
několika soutěží. V žádné se mu ovšem nedařilo, buď selhala technika, nebo vlivem
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tréninkového deficitu nastala chyba
jinde. Nejblíže úspěchu bylo v
Panských Dubenkách, kde nám praskla
hadice několik setin vteřiny před
sestříknutím terčů a troufám si tvrdit,
že pokud by hadice vydržela, vítězství
by bylo naše. Přesto v týmu, i díky
novým členům, panuje dobrá
atmosféra a odhodlání bojovat
nechybí. Nyní je pro nás nejdůležitější
14. červenec, datum konání naší
Javořické noční soutěže. Chtěli bychom navázat na denní soutěž a všechny pozvat, aby se
přišli od 20-ti hodin podívat na setkání hasičských družstev z širokého okolí.

Vojta Šindelář
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5. Prázdninová zebra o ceny
V jednom menším městě žijí čtyři psi.
Každý má jiné jméno, je jiné rasy, má jiné majitele
a je venčen jinde:
Fernandéz patří milionářskému páru
Dalmatin chodí do lesíka
Jezevčík se jmenuje Josef
Brok patří starému muži
Rybník navštěvuje kokršpaněl
Pes patřící tříčlenné rodině dostal jméno Punťa
Starému muži se nelíbí dalmatin a nemá kokršpaněla
Stařenka nevenčí svého psa na louce
Punťa nechodí k rybníku
Komu patří pes chodící do parku?
Kde venčí svého psa starý muž?
Jak se jmenuje lovecký pes?
Jaké rasy je pes patřící milionářskému páru?

Z došlých správných odpovědí s tajenkou
křížovky z minulého čísla Zpravodaje jsme
na akci Pálení čarodějnic v Kalištích
s autorkou křížovky paní Libuší
Pulkrabovou vylosovali dva vítěze –
první cenu získala paní Ivana Navrátilová,
druhou pan Petr Brychta.
Vítězům moc blahopřejeme! .
Zkuste štěstí taky a svou správnou
odpověď zašlete do konce srpna 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!

6. Tip na výlet
Pokud se postupně začnete pohybovat po strmilovském náměstí všemi směry a pozorně
se rozhlédnete, zjistíte, že v samém středu náměstí není kostel, ale spíše bíle omítnutý zděný
podstavec v parku, na kterém je umístěna unikátní socha Nejsvětější Trojice. Pochází z doby
kolem roku 1700. A v čem že je unikátní? Obejděte ji a ze všech stran si ji prohlédněte! Zjistíte,
že na rubové straně Svatou Trojici doplňuje i reliéf ženského elementu Panny Marie. A pokud jste
došli až sem a vzhlížíte k nebi, v obdivu umné sochařské práce, pravděpodobně z dílny Z.
Lichtenberga, shlédněte i dolů. Podstavec v sobě ukrývá vstup do podzemí.
Podzemní chodba má nové obyvatele ze světa pověstí a mýtů. Stačí, když v sobě probudíte odvahu
a sestoupíte dolů za nimi. Čerty vyřezal ze dřeva místní řezbář Jan Hanz Štěbeták a ztuhli
v pozicích, které nejsou pro návštěvníky nebezpečné. Jakoby je čas zakonzervoval do úlomku
pověsti, které si zde můžete také poslechnout. Kovové doplňky zhotovil Petr Soukup z Podlesí
pod Landštejnem, původem také rodák ze Strmilova. Klíč je zdarma k zapůjčení na Městském
úřadu ve Strmilově, v knihovně a v letní sezóně ve zmrzlinovém stánku na náměstí.

Libuše Pulkrabová
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7. Připravované akce
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem, občané, chalupáři a sdružení
Pocta Vysočině připravují v následujícím čtvrtletí roku 2018 tyto akce:
14. 7. 2018
Javořická noční soutěž v požárním sportu
Začátek ve 20 hodin
na hřišti za KD v Kališti
sobota
zařazená do Pelhřimovské ligy
21. 7. 2018
Kališťská pouť
Začátek ve 14 hodin
v horní části obce,
sobota
Mše svatá u památníku padlým,
od 16 hodin na hřišti
vystoupení country kapely Veteráni
18. 8. 2017
Letní slavnost
Začátek ve 13:48
u KD v Býkovci
sobota
100 let od založení republiky
program bude upřesněn
670 let od založení Býkovce
25. 8. 2017
Pochod Soptíka
Sraz od 16:30 do 18:00
u KD v Býkovci
sobota
Tradiční akce na závěr prázdnin
září 2018
Vyhodnocení Býkoveckého fotobraní
V KD v Býkovci.
Termín bude upřesněn
sobota
Již druhý ročník fotografické soutěže

8. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
70 let oslaví dne 8. července pan Jaroslav Lojda, Kaliště
20 let oslaví dne 9. července pan Patrik Jakoubek, Kaliště
55 let oslaví dne 12. července pan Josef Kalců, Kaliště
15 let oslaví dne 22. července slečna Petra Horálková, Kaliště
55 let oslaví dne 3. srpna pan Michal Burian, Kaliště
40 let oslaví dne 5. srpna pan Aleš Mura, Kaliště
10 let oslaví dne 20. srpna slečna Gabriela Navrátilová, Kaliště
18 let oslaví dne 18. září slečna Kateřina Horálková, Kaliště
50 let oslaví dne 26. září pan Jan Lojda, Kaliště
50 let oslaví dne 28. září paní Jana Franková, 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. 9. 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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