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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Kališť a Býkovce.
Letošní duben a květen byly poměrně chladné a deštivé měsíce, což určitě prospělo přírodě
i zásobám podzemní vody. Zato v červnu jsme skočili rovnou do léta a tropické dny z konce
června překonaly teplotní rekordy dlouholetých meteorologických pozorování. Dětem
začínají prázdniny a mnoho z nás dospělých si vybere zaslouženou dovolenou. Ať už
prožijete letošní léto na naší krásné Vysočině nebo jinde v Čechách nebo daleko v zahraničí,
přeji vám, abyste načerpali energii do dalších dnů a těším se na setkání s vámi!
Ing. František Szczyrba, starosta

2. Informace obecního úřadu
Hned v úvodu bych vás rád informoval, že byl naší obci podvýborem pro heraldiku
poslanecké sněmovny PČR schválen obecní znak, který se nyní poprvé objevil na úvodní
stránce našeho Zpravodaje. Byli jsme s kolegou místostarostou pozváni k slavnostnímu
převzetí dekretu z rukou předsedy parlamentu pana Vondráčka. Slavnostní akt se uskutečnil
15. dubna. Po předání dekretů následovala prohlídka prostor poslanecké sněmovny PČR.

Následující zpráva už tak pozitivní není. Po létech provozování se firma Lapek rozhodla, že
k 30. červenci ukončí provoz své prodejny potravin v naší obci a také v několika dalších
menších obcích na Vysočině. Dle vyjádření ředitelky pro maloobchod firma Lapek již není
schopna dotovat každoročně se prohlubující ztrátu ani v případě získání dotace od obce,
resp. s přispěním kraje Vysočina. Zastupitelé na červnovém jednání zastupitelstva obce
rozhodli, že vyhlásí záměr na koupi nemovitosti a poté se pokusí prodejnu nabídnout do
pronájmu novému zájemci. Protože si na OÚ uvědomujeme, že pro mnohé starší
spoluobčany bude uzavření prodejny znamenat zhoršení životního komfortu, rozhodli jsme
se, že zajistíme nákup základního pečiva v blízké prodejně v Horních Dubenkách. Vše by
probíhalo formou objednání pečiva a jeho zaplacením předem na obecním úřadě. Výdej
zabaleného zboží by probíhal vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 9:30 do 10:00 hodin
v suterénu obecního úřadu v místnosti bývalého skladu CO, který bude pro tyto účely
upraven. Sklad je hned vlevo za vstupními dveřmi, takže nebudete muset chodit do schodů.
Pečivo bude v H. Dubenkách nakupovat a následně vydávat na OÚ paní účetní. Zájemci
mohou hlásit a zaplatit svou první objednávku pouze osobně v pracovní dny pondělí až
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čtvrtek 9 – 12 hod., v pátek 16 – 19 hod. v posledním červencovém týdnu. V pondělí 5.8.
bude první výdej. Při výdeji si můžete objednat a zaplatit další objednávku.
A ještě jedna nepříjemnost – byl jsem požádán několika občany, abych znovu a důrazně
upozornil majitele psů, aby po svých miláčcích uklízeli! Jak se můžete sami přesvědčit, tak se
na mnoha veřejně přístupných a udržovaných trávnících i cestách stále častěji objevují
zapáchající psí exkrementy, které majitelé psů zapomněli uklidit. Situaci budeme sledovat a
pokud se nezlepší, budeme muset přistoupit k razantnějšímu řešení, např. ke zvýšení
poplatku za psy v obecní vyhlášce a následném zajištění úklidu na náklady obce.
A teď něco veselejšího. V dubnu se uskutečnilo několik povedených akcí - nejprve SDH
Kaliště uspořádalo tradiční taneční zábavu (více v článku Vojty Š.). Následovalo sousedské
setkání s dětmi a paní učitelkami z MŠ a na konci měsíce jsme se za velmi chladného dne
zahřáli při akci Pálení čarodějnic. Všechny akce byly hojně navštíveny. Chtěl bych všem,
kdož pomohli i vám, kteří jste se akcí zúčastnili, moc poděkovat!

Také na jaře jsme uspořádali několik brigád. Nejprve jsme na asfaltovém hřišti vytrhali již
polámané a částečně zarostlé obrubníky, které dříve složily k vytýčení běžeckého oválu.
Tyto obrubníky bránily efektivnímu sekání trávy obecním sekačkou. Nyní je místo částečně
upraveno a bude vyčištěno od lupení a kamení a na podzim zde zasejeme novou trávu. Poté
jsme dokončili stavbu opěrné zdi vedle bytovky. Pánové Kuba a Pulkrab s panem zedníkem
Kolmanem za horkých dnů zeď z dovezených kamenů vyzdili na předem připravený
betonový základ. Ten jsme vybetonovali společně s panem Pizou a Vobrem za aktivní
pomoci slečny Dufkové. Kameny nám pomohl dovézt pan Kuba ml.

Všem jmenovaným a také panu Brychtovi a Vopravilovi, kteří se zúčastnili první brigády
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a Tomáši Kalců za údržbu chodníků a sečení a Libušce Pulkrabové za obnovu nápisů na
směrovkách, bych chtěl moc poděkovat! V létě nás čeká výměna oken a dveří na OÚ a v KD
a stěhování knihovny do prostor bývalého baru „Peklo“ v suterénu KD.
Těším se na další setkání s vámi na dalších akcích v Kališti i v Býkovci!
František Szczyrba

Pod čarou:
Blahopřejeme panu Hájkovi k získanému ocenění v anketě Skutek roku 2018

3. Desátá pouť ke kapličce Panny Marie,
Prostřednici všech milostí na Býkovci
Když se před deseti lety podařilo občanskému sdružení Pocta Vysočině s podporou valné
části osadníků z Býkovce prosadit a poté i postavit kapličku v malebném prostředí nad
osadou pod lesem, nikdo nepomyslel, jak rychle uteče deset let od jejího vysvěcení Panně
Marii, Prostřednici všech milostí.
A těchto deset let uplynulo právě 11. 5. 2019, kdy jsme toto výročí vysvěcení společně
oslavili desátou poutí. Za tuto dobu se tento stromek tradičních poutních mší pěkně
rozkošatěl a letos se dočkal takové výzdoby, jakou si ke svému výročí opravdu zasloužil.
Pouti a mše svaté se zúčastnilo přes sto spoluobčanů a poutníků z blízkého i dalekého okolí.

Noblesní podobu mu dal nejen Otec Melichar z Kotelního Vydří, který sloužil mši svatou pod
otevřeným nebem, jako na přímluvu zcela bez deště, ale především hudební část oslav,
kterou organizoval pan Antonín Veselý. Mohli jsme si takto vyslechnout skladbu Ave Maria
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v houslovém podání pana Josefa Zemana, dále u kapličky zahrálo žesťové kvinteto pod
vedením pana Kamila Brože několik komorních skladeb a nakonec jsme byli účastni velkého
koncertu big bandu Goody Moody v kulturním zařízení u Kujóna. Tento big band dirigoval
pan Jan Nosek. Tato koncertní část patřila k vůbec nejzdařilejším kulturním akcím v rámci
celé desetileté historie kapličky. V orchestrální pauze došlo k překvapení, kdy vystoupila
taneční skupina mladých dívek a zatančila společné taneční číslo, jako dar pouti a všem
přítomným. Vystoupila děvčata Katka a Petra Horálkovy, Šárka, Terezka a Markétka
Kučerovy, Nelinka a Zdenička Neuvirthovy. Možná zde vznikne další pěkná tradice a tuto
skupinu uvidíme i častěji při dalších příležitostech a oslavách. Jestliže navečer začalo opět
pršet, nikomu to již nevadilo, protože jsme s touto variantou také počítali i díky zapůjčení
party stanu od osadníka mlynáře, Pavla Lukáše.

Podobná akce se může jevit jako nákladná záležitost, ale ne v našem případě. Tuto a
naprostou většinu dalších akcí umíme zvládnout vlastními silami a prostředky především
díky pracovitosti, nadšení a hrdosti na tuto tradici. Toto vše tedy proběhlo zcela bez
finančního přispění obce nebo státu.
Ještě jednou chceme takto poděkovat všem, kteří se naší pouti zúčastnili a hlavně těm, kteří
aktivně přispěli k jejímu zdárnému průběhu. Zvláštní dík za návštěvu patří panu ing.
Františku Szczyrbovi, starostovi a dalším sousedům z Kaliště.
Za sdružení Pocta Vysočině Petr David, za osadu Býkovec Jindřich Kučera, foto Jindra Kučerová

4. I přes déšť dorazilo na soutěž do Kališť mnoho týmů
Na jaře se probouzí ze zimního spánku mnoho zvířat a také naše soutěžní mašina. Ještě
předtím náš sbor uspořádal 13. dubna taneční zábavu se skupinou Wait, která se jako vždy
vydařila. Poté už jsme se pomalu začali připravovat na úvodní kolo Pelhřimovské ligy v PÚ.
To bylo naplánováno na 5. května u nás v Kalištích. Na jednom z dubnových tréninků ovšem
došlo k poruše na soutěžní mašině, a tak jsme ji museli odvézt na opravu. Pozornost se tedy
upřela především na organizační přípravy Memoriálu Františka Pizy. Po loňském úspěšném
ročníku, kdy dorazilo několik zvučných týmů, jsme očekávali velkou účast také letos. Jediné,
co v nás probouzelo nervozitu, byla předpověď deštivého počasí, která se nakonec vyplnila.
I přes to se na soutěžní dráze sešlo 29 mužských a 9 ženských týmů. V mužské kategorii
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potvrdily vysokou kvalitu týmy navštěvující závody extraligy, když si nejlépe vedl tým
Nevcehle s časem 16,21 s. Ženy z Nevcehle napodobily mužský tým, jelikož také ony ovládly
svou kategorii s časem 18,22 s. Soutěžní tým z Kališť dokončil s časem 18,23 s na 18. místě.
Závěr soutěže výrazně poznamenal déšť a chladné počasí. Plánované finále bylo zrušeno,
stejně tak okrsková soutěž. Ta se uskutečnila v sobotu 22. června v Jihlávce v příležitosti
oslav 125 let od založení SDH Jihlávka. Mezitím se naše soutěžní mašina vrátila z oprav a my
se zúčastnili ještě několika závodů. Byly to závody Pelhřimovské ligy v Heřmanči /z ní je
následující obrázek/ a Dolních Němčicích a také pohárové soutěže v Panských Dubenkách.
Po okrskové soutěži v Jihlávce náš tým odcestoval na noční soutěž do Kamenice nad Lipou,
na které se nám ovšem dlouhodobě nedaří.

Nyní máme jako hlavní cíl navázat na úspěch Javořické noční soutěže z předchozích let. Ta
se uskuteční 13. července od 20 hodin. Soutěž je zařazena do seriálu PLPÚ, v jehož
programu jsou na začátku léta také závody v Mysleticích, Batelově a Rynárci.
Vojta Šindelář
(na fotografii)
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5. Křížovka o cenu

Z došlých
správných
odpovědí
s tajenkou z minulého čísla Zpravodaje,
která zněla: „Mnoho řečí, málo rozumu“
jsme na akci Pálení čarodějnic za účasti
autorky křížovky Líby Pulkrabové
vylosovali jednoho výherce. Výherkyní
je slečna Marcelka Murová, která si
sladkou odměnu vyzvedla společně se
svou sestrou Žanetkou na OÚ .
Blahopřejerme!

V tajence je citát, jehož autorem je J. W. Goethe

Zkuste štěstí taky a luštěte! Správnou
odpověď tajenky zašlete do konce srpna
2019 na adresu redakce:
zpravodajkaliste@centrum.cz nebo
vhoďte napsanou na lístku do schránky
u OÚ. Uveďte prosím své jméno,
příjmení a číslo domu. Jednoho výherce
odměníme opět dárkovým balíčkem a
zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.
Připravila Líba Pulkrabová

VODOROVNĚ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SVISLE:

Úsilí; kujný nerost; římská bohyně úrody;
Mečení; spor;
Citoslovce bolesti; český zpěvák; kunovitá šelma;
Nepravdy; solomizační slabika; topůrka;
Spojovník; patřící nám; iniciály spisovatele Čiladzeho;
Nervový záškub; dosednutí; možná;
Domácí hlídač; vášnivá zaujatost;
Otázka při sázce; německy "jako"; závazná;
Přísti; učinit teplým;
Mučit; televizná zkratka; starořímský peníz;
Bol; společenský tanec; SPZ Semil;
Řeka v Kalifornii; podsvinčata; iniciály Rokla;
Iniciály Víznera; vědeckotechnická revoluce; den v
týdnu;
Transport; nátěrová hmota;
Tlakem zmenšit; dosna;
Jízdou uniknout; ukrást;
Nevzít; valchařská hlinka;

A. Email; nervový záškub; podsunutí;
B. Začátek tajenky;
C. Slovensky "jestli"; kosatec; kypřit půdu; hutní
výrobek;
D. Citoslovce skoku; iniciály Krásnohorské;
směnečný ručitel; brána;
E. Písemní osvědčení; mzda; postačovat;
F. Značka niklu; hodně; larvy;
G. Část těla; část obličeje; Evropan; trumf v bridži;
H. Značka mouky; val; v termínu; sídlu v Peru;
I. Dopravní prostředek; korálový ostrov; osobní
zájmeno;
J. Planetka; ochrana zlomenin; architektonický
článek;
K. Vodou očistit; šok; žirafovitý savec;
L. Konec tajenky; africký veletok;
M. Údery sekerou; být na nohou; druh papouška;
značka astatu;
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6. Připravované akce
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem, mateřskou školou, občany a
chalupáři a sdružení Pocta Vysočině připravují ve třetím čtvrtletí roku 2019 tyto akce:
13. 7. 2019
sobota
20. 7. 2019
sobota
20. 7. 2019
sobota
17. 8. 2019
sobota

Noční soutěž v požárním sportu
tradiční akce
Kališťská pouť
vystoupení country kapely Veteráni, soutěže
První letní karneval
v Býkovci
Pochod Soptíka
Akce zakončená v Panských Dubenkách

Začátek v 18 hodin
na hřišti v Kališti
Začátek ve 14 hodin
na hřišti v Kališti
Začátek ve 13:30 hod.
u rybníka p. Lukáše
Začátek v 16:30 hod.
u KD u Kujóna

7. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
25 let oslavil dne 12. dubna pan Tomáš Kalců , Kaliště (omlouváme se za vynechání minule)
65 let oslaví dne 19. července paní Eva Štolbová, Kaliště
35 let oslaví dne 21. července paní Martina Sýkorová, Kaliště
55 let oslaví dne 31. července paní Hana Vítů, Kaliště
75 let oslaví dne 14. srpna paní Jana Kalců, Kaliště, t.č. Počátky
55 let oslaví dne 14. srpna pan Karel Říha, Kaliště
20 let oslaví dne 20. srpna slečna Denisa Körberová, Kaliště
70 let oslaví dne 9. září pan Petr Brychta, Kaliště
55 let oslaví dne 11. září pan František Piza, Kaliště
50 let oslaví dne 29. září paní Iveta Strašíková, 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 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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