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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí rodáci a přátelé Kališť.
Dovolte mi, abych Vás tradičně pozdravil v úvodu našeho Zpravodaje, který vydáváme
pravidelně již 3 roky, vždy na konci každého čtvrtletí. V tomto čísle jsme udělali malou
výjimku a vydáváme ho o trochu dříve, abychom ho mohli dát také našim rodákům, kteří
nás navštíví na historicky prvním setkání rodáků a přátel Kališť 9. září. Dnešní číslo jiné i tím,
že bude více věnované historii naší obce, ale samozřejmě nebudou chybět ani pozvánky na
nadcházející akce. Přeji Vám příjemné čtení a hezký podzim!
Ing. František Szczyrba, starosta

2. Kaliště včera a dnes
První zmínka o naší obci byla nalezena v Zemských deskách a je z roku 1407. Od té doby
uplynulo již 610 let a za tu dobu naše obec prošla různými etapami vývoje. Na našich
webových stránkách www.obec-kaliste.cz najdete v sekci Historie, mimo jiných informací,
také digitálně naskenovanou Kroniku obce Kaliště. Kronika je psána od roku 1933 a končí,
bohužel pro nás, v roce 1970 z důvodu tragické smrti posledního kronikáře pana Sovy.
Později se nenašel nikdo, kdo by v jeho práci pokračoval. Je to velmi zajímavé čtení, ve
kterém se dá získat mnoho zajímavých informací o našich předcích, o jejich práci i životě. Je
zde například uveden vývoj počtu domů – v roce 1480 zde jich bylo 13, v roce 1895 – 43,
v roce 1900 už 47 a v r. 1923 celkem 59. V současné době máme 93 čísel popisných (č.p. 44
není obsazeno – zde stál dům rodiny Krizanových, který vyhořel. Zajímavý je také vývoj
počtu obyvatel. V roce 1869 zde žilo 380 obyvatel, v r. 1900 již 491, nejvíce pak v roce 1930
a to 552. Pak začal počet obyvatel klesat, v roce 1970 na 316, dnes je zde trvale přihlášeno
152 občanů. Navštivte prosím naše webové stránky a přesvědčte se sami, že historie naší
obce je opravdu bohatá a zajímavá.
František Szczyrba

3. Vzpomínky na život v Kalištích ve 2. polovině 20. století
Jsem z té starší generace, narodil jsem se těsně po konci 2. světové války.
Z vyprávění rodičů vím, jaké zde byly v roce 1946 – 7 velké poutě. Průvod
šel od Klatovce na náves a u pomníku padlých z 1. světové války byla
sloužena mše svatá, kterou sloužil farář Mejzlík z Panských Dubenek. Po
dvou letech byla tato pouť zakázána. Pozdější poutě se odehrávaly na
návsi. Na cestě ke Štolbům bylo pódium pro muzikanty, před hasičskou
kolnou parket na tancování. Pak následovaly poutě na hřiště, a když se postavil kulturák, tak
v kulturáku. V současné době se už poutě neuskutečňují.
/Pozn. starosty: V příštím roce si 20. července při příležitosti 100 let od konce první světové
války připomeneme památku našich 17 padlých spoluobčanů obnovenou poutí z horního
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konce obce k památníku padlým a zde konanou mší svatou. Poté bude na hřišti připraveno
posezení s muzikou. Začátek bude ve 14 hodin./

Pamatuji si, jak se na návsi po rybnících proháněla hejna husí a kačen, po volném
prostranství běhaly slepice a perličky, cestou k myslivně na nás hudrovali krocani. Po prašné
silnici se pohybovaly povozy tažené krávami, koňmi i voly. V obci bylo jedno osobní auto.
Byly zde 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 hospody a to u Hájka a Pulkrába. U Brchaňů
(nyní tam bydlí Kamanovi) byla trafika. Po obci tekly potůčky vod ze studánek, při deštích
též vytékala močůvka ze zemědělských stavení. Místní národní výbor měl kancelář v budově
obecní školy.
Co se od té doby změnilo? V roce 1957 bylo založeno JZD Kaliště, které se zanedlouho
sloučilo s JZD Býkovec a Jihlávka a vzniklo JZD Javořice. Psal se rok 1960. (V současnosti
zemědělské pozemky obhospodařuje FARMA JAVOŘICE Jihlávka spol. s r.o.) Byl sloučen
národní výbor Býkovec a Kaliště. Začala výstavba Základní devítileté školy a mateřské
školky. Současně se stavělo hřiště na kopanou a kabiny, které byly součástí školky.
V zimních měsících se po několik roků postavilo na hřišti na kopanou hřiště na hokej a
bruslení. Byl založen Sokol Javořice, oddíl kopané, který hrál až okresní přebor. Postavilo se
asfaltové hřiště na házenou, byl založen oddíl házené žen a tato děvčata se probojovala až
do Moravské ligy. U sportovního dění v obci v této době stál hlavně učitel ZDŠ pan František
Košťál. Díky Fando!

Aby se mohl stavět víceúčelový dům na školní zahradě u křižovatky, musel se křížek, který
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stál u autobusové zastávky, přemístit za obec směrem na Býkovec. Po dostavbě domu zde
byly kanceláře MNV a JZD, zdravotní středisko a byty pro učitele. Do zdravotního střediska
dojížděli lékaři - praktický, dětský, zubní a ženský - z Třeště. V současnosti jsou zde jen byty.
V roce 1970 byla postavena prodejna Jednoty místo Drápalova stavení, kam se přemístila
prodejna od Hájků. Když vyhořela Drápalova stodola, byl na tomto místě postaven obecní
dům s kanceláří MNV, obecní knihovnou a požární zbrojnicí. Budoval se obecní vodovod,
vodojem a studně jsou na Starých Kalištích. Studně postupně nestačily s dodávkou vody a
tak se přistoupilo k vybudování hloubkového vrtu, ze kterého se voda musí čerpat.
Současně s vodojemem se budovala kanalizace a chodníky kolem silnice. Po této akci se
začal budovat kulturní dům, který navazuje na bývalou hospodu. Ze sálu se stalo jeviště a na
delší dobu se do kulturáku soustředila veškerá kultura – plesy, oslavy výročí a MDŽ.
Z místních rybníčků se vybudovaly 3 požární nádrže. Na návsi mezi nádržemi byla zhotovena
kašna s vodotryskem.

V roce 2000 byla dokončena poslední velká akce. Po obci byl zaveden plyn z Horních
Dubenek od Chadimů. Plyn se zaváděl pro vytápění školy, kulturáku a ostatních obecních
budov a samozřejmě také pro domácnosti. Po této akci se začalo pomalu s obnovou
obecních cest, kdy se prašné měnily za asfaltové. Jelikož postupně ubývalo žáků ve škole,
byla nejprve zrušena takzvaná měšťanka a zanedlouho i obecná škola /1. stupeň/.
V současnosti je v provozu pouze mateřská škola. Do budovy školy byla přemístěna obecní
knihovna. Za celou tu dobu bylo v Kalištích postaveno 10 rodinných domů.
Na závěr bych rád připomněl dřívější představitele obce – byli to: pan Novotný Jan, Sova
Karel, Růžička Karel, Rokos Jan, Kučera Jindřich a Snížek Vlastimil, kterým patří velké
poděkování za rozvoj obce Kaliště i místní části Býkovec.
Jan Lojda st.
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4. Informace obecního úřadu
Na podzim budeme tradičně vybírat poplatky za odebranou vodu. Naši pracovníci obejdou
všechny nemovitosti a zkontrolují stavy vodoměrů a jejich plomby. Poté bude možno
uhradit příslušný poplatek v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na číslo účtu
1466997329/0800. V říjnu proběhne tradiční sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, přesný termín bude zveřejněn na naší úřední desce. Ve dnech 20. a 21. října se
budou konat volby do poslanecké sněmovny PČR. V naší obci budou tradičně v zasedací
místnosti obecního úřadu. Všechny občany trvale žijící v obci vyzývám k účasti na volbách!
V létě proběhla rekonstrukce elektroinstalace v KD, kterou provedl pan Jan Matějka mladší
s tátou, poté bylo vymalováno, pořádně vygruntováno a také napastována podlaha. Oprava
WC v KD je odložena na jarní měsíce. Pan Kolman s panem Kubou vyzdili novou kamennou
opěrnou zeď před KD, druhá část směrem k bytovce bude dokončena na podzim.
Chtěl bych znovu všem brigádníkům moc poděkovat za jejich práci!
František Szczyrba

P.S. V současné době obec spravuje 7 členné zastupitelstvo ve složení (na fotografii zprava):
Ladislav Jakoubek, Ing. František Szczyrba (starosta), Roman Krafka (místostarosta),
Theodor Kalášek, František Piza, Jindřich Kučera a Vlastimil Snížek.

5. Co je nového v Býkovci?
V sobotu 19. srpna se davy turistů vydaly do
Býkovce na start již 18. ročníku Pochodu Soptíka.
I když nám letos počasí moc nepřálo, spadlo
dokonce pár kapek, tak se zúčastnil stejný počet
nadšenců jako vloni, a to 285, někteří šli i se svými
čtyřnohými miláčky. Po občerstvení na kontrole v
Klatovci se šlo přes "Rusko" na parket do Panských
Dubenek, kde byla zábava, na níž hrála skupina
Faethon až do ranních hodin.
5

Býkovecké FOTOBRANÍ 2017. Býkovec se stal v průběhu prázdnin nejfotografovanější
vesnicí u nás. Může za to zajímavá soutěž Býkovecké FOTOBRANÍ 2017, kterou vyhlásila
dnes už hodně známá společnost Pocta Vysočině. „Chtěli jsme obyvatelům a chalupářům
nabídnout šanci, podívat se na Býkovec, jeho okolí, na lidi, kteří tady žijí, trochu jiným
pohledem,“ říká předseda společnosti Pocta Vysočině Ing. Petr David. „Překvapil nás velký a
upřímný zájem, symbolicky bych řekl – kdo vidí, fotí a už první odevzdané fotografie nás
hodně nadchly. Mají duši, nabízejí pohledy, kolem kterých mnohdy bez povšimnutí
projdeme. A to vteřinové zastavení ve fotografickém čase nám příjemně připomene, že je
na Vysočině opravdu krásně,“ dodává Petr David. Předsedou odborné poroty je známý
architekt Ing. arch. Milan Blahut.
Uzávěrka soutěže byla na začátku září. A ještě v jakých kategoriích se soutěžilo? 1. Býkovec
a okolí, 2. Naše květena, 3. Lidé, 4. Volné téma, 5. Černobílá fotka – volné téma. A tak –
všichni se těšíme na vyhlášení, a jak říká David – „je opravdu na co.“ Slavnostní vyhlášení
s výstavou fotografií proběhne už 16. září. Přinášíme nesoutěžní fotografie:

Jindra Kučerová a František Kreuz

6. SDH Kaliště – dvanácté místo obhájeno
Letní měsíce, tedy období, kdy hasičské soutěže jsou v plném proudu, máme za sebou.
Zároveň je to období dovolených, výletů a oslav, což se odrazilo i na složení hasičského
týmu SDH Kaliště. Pelhřimovská liga (PLPÚ), které se účastníme, měla na prázdninové
měsíce v plánu 6 soutěží a téměř na každou soutěž bylo hlavním úkolem dát dohromady
složení týmu. Půjčování od jiných týmů se už stalo tradicí. Hned 1. července jsme vyrazili do
Střížova, kde jsme bohužel nedokončili po chybě na koši. Následující týden nás čekala noční
soutěž v Batelově. Zde jsme předvedli čas 20,46s a brali 9. místo. 15. července se konaly
rovnou dvě soutěže. Denní soutěž v Kamenici nad Lipou se nám nepovedla a opět z toho byl
nedokončený pokus. Večer jsme si proto chtěli spravit chuť na domácí trati. Naše SDH
pořádalo 6. ročník Javořické noční soutěže. Soutěže se zúčastnilo 25 mužských týmů, mezi
kterými náš tým po chybě při spojování céček na levém proudu skončil až 15. Mužské
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kategorii předcházely útoky v podání 8 týmů žen. Z pohledu pořadatelského se navzdory
počasí jednalo o velice vydařenou soutěž, z pohledu našeho týmu už radost nebyla tak
veliká /což následující snímek nedokazuje, pozn. redakce/.
Předposledního kola PLPÚ
jsme se nezúčastnili, neboť
jsme
neposkládali
tým.
V Žirovnici 26. srpna na noční
soutěži jsme s časem 21,92s
skončili
dvanáctí
a
v celkovém pořadí PLPÚ nám
pro ročník 2017 patří stejná
pozice. Vzhledem k faktu, že
bývá čím dál častěji problém
složit tým, je konečné 12.
místo úspěch. Do konce roku
se zúčastníme ještě několika
pohárových soutěží a síly
přesuneme opět na kulturní
akce, mezi které bude patřit
taneční zábava, rybí hody
nebo Silvestrovský pochod na Javořici.
Vojta Šindelář

7. Úspěch paní Sýkorové v soutěži
Hamrman 2017
Hamrman 2017 je triatlonový závod na jezeře Hamr u
Liberce. Plave se 270 m, jede na kole 27 km a běží 7 km. Není
to o výsledku ale o radosti z pohybu a o možnosti mít kolem
sebe dobré přátele. „Jsem ráda, že jsem mohla
reprezentovat svou obec Kaliště pod Javořicí“, řekla po
závodu paní Jindřiška Sýkorová, která se ve své kategorii
umístila na krásném druhém místě!
Jsme za to rádi a přejeme ji mnoho sil do dalších závodů.
Jindra Kalášková a František Szczyrba
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8. Připravované akce
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem, mateřskou školou, občany a
chalupáři z Býkovce připravují ve druhém čtvrtletí roku 2017 tyto akce:
16. 9. 2017
Býkovecké fotobraní
Začátek v 18 hodin
v KD v Býkovci
sobota
vyhodnocení fotografické soutěže
20. 10. 2017
Taneční zábava
Začátek ve 20:30 hodin
v KD v Kališti
sobota
hraje skupina Wajt
21. 10. 2017
Výlov rybníčku
Začátek v 9 hodin
u rybníčku v Býkovci
sobota
tradiční akce v Býkovci
11. 11. 2017
Svatomartinské hody
Začátek v 17 hodin
v KD v Býkovci
sobota
posezení nad husím stehýnkem
17. 11. 2017
Rybí hody
Začátek v 17 hodin
v KD v Kališti
pátek (svátek)
hraje skupina Uniband
26. 11. 2017
Rozsvěcení vánočního stromečku
Začátek v 16 hodin
na návsi v Kališti
neděle
již po třetí za zpěvu koled
9. 12. 2017
sobota
9. 12. 2017
sobota
31. 12. 2017
neděle

Mikulášská besídka
tradiční posezení u Kujóna
Vánoční sousedské setkání
vystoupí děti z MŠ
Silvestrovský výstup na Javořici
občerstvení v KD

Začátek v 17 hodin
v KD v Býkovci
Začátek ve 14 hodin
v KD v Kališti
Začátek v 9 hodin
v KD v Kališti

9. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
65 let oslaví dne 16. září pan Milan Horák,
Býkovec
70 let oslaví dne 11. října paní Bohdanka Lojdová,
Kaliště
80 let oslaví dne 2. prosince pan Jan Šindelář,
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. 12. 2017 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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