Ročník 6., vydání 3.
27. září 2019

Zpravodaj obce
Kaliště
Obsah:
1. Slovo úvodem
2. Informace obecního úřadu
3. Tento způsob léta zdá se mi poněkud šťastný
4. Zprávičky z naší školičky
5. Hasičské informace z letního období
6. Křížovka
7. Připravované akce
8. Životní jubilea
1

1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Kališť a Býkovce.
Léto je již nenávratně za námi. Prožili jsme dost horkých dnů, ale oproti loňskému roku se
zdálo počasí snesitelnější, častěji pršelo a střídaly se dny horké s chladnějšími. Podzim přišel
ze dne na den a už jsme zaznamenali první mrazivá rána. Doufám, že vám ani horší počasí
nezkazí náladu a že si znovu rádi přečtete náš, a snad i váš, Zpravodaj.
Příjemné počtení a hezký zbytek roku!
Ing. František Szczyrba, starosta

2. Informace obecního úřadu
Na začátku července jsme vyměnili všechna okna a jedny vstupní dveře na obecním úřadě,
hlavní vstupní dveře do kulturního domu v Kališti, boční dveře z rampy do spojovací chodby
mezi klubovnou SDH a sálem KD a taky dvoje vstupní dveře v KD „u Kujóna“ v Býkovci.
Využili jsme při tom krajskou dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny.

Navíc jsme brigádně v KD vyklidili nepořádek v místnosti bývalého baru „Peklo“, vyměnili
jsme elektrické rozvody a nainstalovali nové osvětlení. Také zde byla vyměněna 2 okna. Do
této místnosti plánujeme přestěhovat knihovnu. Termín stěhování je závislý na
vybetonování vstupu do KD a na položení nové dlažby před vchodem a za za vstupními
dveřmi v KD, kterou právě vyrábí kamenictví našeho místního podnikatele pana Mácy.
Na konci července ukončila firma LAPEK provoz
prodejny v naší obci. Zastupitelstvo obce rozhodlo o
koupi budovy prodejny včetně přilehlých pozemků
s tím, že se pokusíme prodejnu pronajmout vhodnému
nájemci. Prozatím došlo k sepsáním kupní smlouvy a
nyní čekáme na provedení vkladu do katastru
nemovitostí.
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výměna prasklého radiátoru v nyní prázdné prodejně

Pokud se nám nepodaří uzavřít nájemní smlouvu s vhodným nájemcem, zůstává ve hře
možnost provozování prodejny samotnou obcí. Doufám, že se nám podaří brzy obnovit
provoz prodejny v naší obci a že v ní budete opět rádi nakupovat.
Na začátku září začala plánovaná rekonstrukce koupelen v bytovce prováděná firmou z
Třeště. Postupně budou zrekonstruovány koupelny ve všech 4 bytech. Při tom bude
provedena příprava odpadů a vodovodního potrubí pro půdní vestavbu, kterou budeme
realizovat někdy v budoucnu. V příštím roce bychom rádi vyměnili ve všech bytech radiátory
a nainstalovali nové termostatické ventily.

Sběr objemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 26. října od 10:10 hodin
v Býkovci a od 11:55 hodin v Kališti.
20. července se u nás opět konala Kališťská pouť. Na rozdíl od loňské dešťové průtrže nám
letos počasí přálo a tak jsme mohli strávit příjemné odpoledne na hřišti s vystoupením
country kapely Veteráni. Pro děti byl opět v provozu skákací hrad. Letos jsme si mohli
koupit tradiční pouťové perníky ve stánku, který přivezla podnikatelka z Jinřichova Hradce.
Místních občanů mnoho nepřišlo, zato chalupářů i přespolích návštěvníků bylo hodně, takže
se myslím akce podařila a určitě ji budeme v příštím roce pořádat znovu. Chtěl bych všem,
kdož pomohli i vám, kteří jste se zúčastnili, moc poděkovat!
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Těším se na další setkání s vámi na dalších akcích v Kališti i v Býkovci!
František Szczyrba

3. Tento způsob léta zdá se mi poněkud šťastný
Jestli vůbec mohu parafrázovat slova Vladislava Vančury z jeho Rozmarného
léta, pak tento opak jeho slavné věty v naší obci letos zcela platil.
Špičkovou letní akcí byl u nás První býkovecký letní karneval, jehož vrcholem
byla jízda přes lávku (tzv. Láfka), soutěž o nejoriginálnější plavidlo (tzv.
Neckyáda), soutěž o nejlepší masku, lampionový průvod a taneční vystoupení
děvčat z Black stars. Toto jedinečné setkání, překonávající všechny dosavadní happeningy,
proběhlo 20.7. od 14 hodin v jezerně rybničním areálu u mlýna Pavla Lukáše, jemuž patří dík
za poskytnutí tohoto přírodního skanzenu, stanu, lednice, pípy a všeho mnohého dalšího.
Neuvěřitelně přející počasí zlákalo přes 100 návštěvníků z řad místních i osadníků a jejich
přátel, z nichž mnozí se tu a zcela oprávněně cítili jako na Floridě.

Nyní jen stručně k jednotlivým soutěžím:
Jízda přes „LÁFKU“
Dokonale adrenalinového závodu se zúčastnili třicetčtyři závodníci bez rozdílu věku.
Závodilo se dvoukolově a cílem bylo projet přes lávku co nejpomaleji. Lávku stavěli obětavci
již týden před soutěží a to chvílemi i za vydatného deště a chladu, kdy voda stavitele
zahřívala. Obě dvě kola absolvovalo úspěšně celkem osm závodníků ze všech startujících a
nejpomalejších časů, a tedy vítězem se stala Markétka Kučerová (12 let) - potlesk. Zde je
vidět, že cyklistické zkušenosti a najeté tisíce kilometrů plně překonalo mládí, střízlivost a
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nízké těžiště. Celou soutěž zajišťovala zdravotnická četa pod vedením Katky Emmerové a
Mirky Horákové. Časomíru zajišťoval Pavel Venkrbec a Dušan Roh. Podvodní a další
záchranné služby poskytnul bezplatně Jiří Kantor, nyní nový vodnický mistr v osadě.

Soutěž o nejoriginálnější plavidlo vyhrály necky Josefa Venkrbce, ve kterých se prý jako dítě
sám koupal a prý do nich při koupání jako dítě snad ani jednou, ale možná také víckrát,
močil. To se nedalo zjistit.
Soutěž o nejlepší masku vyhrál Vlaďa Krafka v krásném, a přitom nenákladném převleku
Poseidona, vládce moří. S tímto převlekem a trojzubcem ovládl i rybničně jezerní kotlinu u
mlýna, která byla po setmění plná rusalek a nepříliš střízlivých Elfů. Nezapomenutelným se
stal i svou spoluúčastí na tanečním vystoupení Black stars (Katka a Péťa Horálkovy, Šárka,
Markétka a Terezka Kučerovy, Nelinka a Zdenička Neuwirthovy). Jeho jelení
krokposunpřískokotočka se stal pověstným. Na You tube má video, tedy pokud tam ještě je,
s tímto vystoupením, možná již přes stotísíc lajků.
Celou akci zakončil průvod vlastnoručně vyrobených lampionů a vcelku bohatý ohňostroj.
Nesmíme zapomenout na hudební doprovod Tondy Veselého, multiinstrumentalistu a
našeho regentschoriho, který hudebně provázel celý První letní býkovecký karneval. Jako
bonus se stal téměř náhodný objev k nám zatoulající se vynikající jazzové zpěvačky, na
kterém jsem se tak trochu zapodílel vlastně hlavně já a která přišla na akci jako by nic, ale
její manager Roman Ritter jí naštěstí nechal zazpívat několik písniček. Přemlouvat jsme jí
moc nemuseli. Její hlas mě zcela dostal, její syrovo tembrově sopránový projev a frázování
mi připomněly Tinu Tarner švihnutou Věrkou Špinarkou a to i přes to, že trochu egoistické
vedení basové kytary neodpovídalo kontrapunktovým vazbám v dynamice levé paličky
v Tondově orchestriónu.
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Jelikož je ale Daniela P. vnikající zpěvačkou a našla tu své zalíbení, možná i zaslíbení,
doufáme, že její neskonalý talent zúročíme a připravíme jazzový koncert u příležitosti
nějaké významné události v příštím roce. Všichni jsme totiž u nás v obci jazzem posedlí. A to
se líbí a nedá se to schovat.
Jako organizátor a předseda občanského sdružení Pocta Vysočině, děkuji ještě všem
aktivním pasivním i radioaktivním kamarádům, spoluosadníkům a návštěvníkům akce a
baru u rybníka za důvěru, nápady a součinnost při nádherném prožití této nirvány.
Za sdružení Pocta Vysočině Petr David, foto Jindra Kučerová

PS 1:
A nakonec to nejlepší.
Všechno jsme zvládli dobrou organizací,
vlastními vklady pracovními a finančními,
tedy opět bez jakékoliv podpory obce. A
možná ještě zbylo, což by věděl náš
královský výběrčí daní a ministr financí,
Jan Štěpánek.
PS 2:
Z letních akcí musíme zmínit ještě výročí,
které jsme oslavili společně při hudbě,
tanci a rozjásaných tvářích:
Jindřiška Kučerová super 2x25 let trvání
Zdenina Kučerová 2 x 20 let trvání
Petr Venglář 60 let trvání
Manželé Blahutovi oslavili každý 85 let života.
Marie Veselá oslavila krásných 2x30 let trvání
Vláďa Krafka oslavil v bezvadné kondici 70 let trvání
Všem blahopřejeme a přejeme ještě jednou 100x tolik, co oni přejí nám.
PS 3:
Sportujeme až do umdlení. Dne 21.9. proběhl turnaj v nohejbale družstev – Býkovecký
nohejbal open 2019. Turnaje se zúčastnilo pět tříčlenných družstev.....
Vítězem se stal tým v sestavě Milan Horák, Vláďa Krafka a Mojmír Holec
K turnaji byla napsána hymna, kterou nevím, jestli otiskne redakce (pozn. redakce: se nevešla…)
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PS 4: Přikládám ještě skladby a texty pro akce, které proběhly:
Letní Karneval
(Edetita Štaubertová, Zlaté střevíčky, Veselý David)

Dej si guláš nebo Mímy polívku,
chlapče, napij se, zapomeň na dívku,
hmyzem opíchán, přijdeš domů sám,
až si slunko posvítí k vám na Perkách.

Letní karneval, poprvé v osadě,
zdravíme všechny z vás,
ať jste tu v pohodě,
v lůně přírody, najdeš záchody
a vše další, co si přeješ ty a já.

První turnaj v nohejbale
(ETC, V Mišík, M. Eben, Veselý David)

Naše krásná lávka celá dřevěná,
ta na ráz pošle ke dnu hvězdy bez jména,
já jí přejedu i na mopedu,
když si dáme čtyři píva ty a já.

Máme první turnaj na Bejkovci,
jestli nevyhraju, končím v obci.
Chce to dávat rány pěkně k lajně,
tvrdě zapodávat a je mi fajně.
A pak houpy hou,
Kujónek a whisky se sodou,
za vodou.

A pak neckyáda, tu mám taky ráda,
krásná plavátka v rybníce, mě těší nejvíce,
jak se všude cáká, to mě nejvíc láká,
když ty lodičky houpy hou, se pěkně
převrhnou.

Možná ještě sáhnu do sestavy,
i když s touhle partou mě to baví.
Sám bych ale radši z placu utek,
překáží mi trochu pivní pupek.
Jenže houpy hou,
pivečko je láska na druhou,
za vodou.

I můj letní převlek nemá chybu zas,
proto doufám, že dostane i rejžův hlas,
cenu vyhrává, kdo se nevzdává,
ten si taky v reji masek zajásá.
Se mnou na konec, pak celý Bejkovec
bude tleskat jen tanci našich dívek, žen
a tak přejme si, dobré počasí,
až se tady zas black and white ukáží.

Zpřesnil se mi servis po kořalce,
slečny z Black stars nám dnes drží palce.
Ve finále na mě sází stovku,
snad si nepřetrhnu achilovku.
A pak houpy hou,
že jsem prohrál? Ani náhodou.
Za vodou.
Pěkně houpy hou,
já ten pohár mám teď nad hlavou.
Hezky houpy hou
a metr píva před sebou.

A pak ohňostroje, to je taky moje,
krásné rachejtle nad hlavou, s hvězdami
tancujou,
jak se pěkně svítí, jak se zlatem třpytí,
když ty hvězdičky si plavou nad naší osadou.
Potom řeknu sbohem všichni, musím jít,
odcházím však, bylo mi ctí tu s vámi být,
sen je naplněn, v tento letní den,
tak si dáme zas panáka vy a já.
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4. Zprávičky z naší školičky
Skončily prázdniny, začal nový školní rok a my
bychom Vás chtěli informovat o tom, co se
změnilo v naší školičce.
V minulém školním roce ukončily povinnou
předškolní docházku čtyři děti. V novém školním
roce máme zapsáno do mateřské školy 26 dětí.
Máme pro ně, ale i pro rodiče, připravenou
širokou nabídku akcí, tvoření i vzdělávání.
Naše mateřská škola je opět zapojena do
dotačního projektu „Šablony II.“ Díky této dotaci
máme možnost dětem zpestřit pobyt v kolektivu
dalšími netradičními aktivitami. Děti již
pracovaly s paní perníkářskou, truhlářem,
zahradnicí, poznávaly přírodu a zvířata s paní
myslivkyní. Rovněž navštíví keramickou dílnu
v Děbolíně, kde si vyzkouší pracovat s hlínou a
tvořit z ní.
Akce nejsou jenom pro děti, ale rovněž z tohoto
projektu uhradíme další vzdělávání pro
pedagogické pracovníky. Z části finančních
prostředků zakoupíme nový nábytek. Během
uplynulých prázdnin se nám podařilo instalovat
na školní zahradě dvě nové houpačky a opravit
omítku na schodišti.
Ještě nás čeká oprava schodů, aby bylo celé
schodiště pěkné. Protože nám zatéká do střechy,
bude na podzim opravována také střecha.
Přejeme Vám krásný podzim a v zimě se těšíme
na setkání s vámi u Vánočního stromečku na
návsi a na „ Sousedském setkání v kulturním
domě.“
Mirka Kadlecová, ředitelka mateřské školy
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5. Hasičské informace z letního období
Začátek léta pro závodní tým SDH Kaliště nebyl příznivý. Na závodech v Mysleticích se
nepovedlo nabrat vodu a jako kdyby to byl začátek špatného období. Nevydařila se ani
soutěž v Batelově a Rynárci. V sobotu 13. července byla také na programu Javořická noční
soutěž v Kalištích. Po třech neúspěšných soutěžích jsme se na domácí trati chtěli ukázat. Ale
ani doma se útok nezdařil. Potěšující byla aspoň vysoká účast soutěžních týmů v počtu 24
mužských a 11 ženských družstev. Poté následovala krátká závodní pauza, se kterou přišly
změny. Vzhledem k tomu, že náš tým i tým z Panských Dubenek dlouhodobě bojuje
s nedostatkem lidí ochotných soutěžit, jsme se rozhodli, že spojíme síly. Závody v Kamenici
nad Lipou, Bílém Kámeni, Žirovnici a také v Českém Rudolci jsme běželi za společný tým.
Začali jsme také společně trénovat a možná i to se začalo odrážet na výsledcích. Nejlepším
umístěním bylo 5. místo z Bílého Kámene. Na soutěž v Nové Včelnici se povedlo dokonce
poskládat dva týmy, z nichž jeden skončil na 9. místě a jeden na 12. Nyní nás čeká poslední
soutěž v rámci Pelhřimovské ligy v PÚ, který je na programu v sobotu 28. října.
Ve středu 28. srpna proběhla brigáda na zpracování palivového dřeva do hasičské klubovny.
Dalším setkáním byla až 21. září taneční zábava s kapelou Wajt, která opět dokázala zaplnit
kališťský kulturní dům.

Po roce u nás rovněž proběhne vyhodnocení Pelhřimovské ligy v PÚ, a to v sobotu 19. října.
Pro vyznavače rybích dobrot je v plánu uspořádat 30. listopadu rybí hody. Na závěr roku
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samozřejmě nebude chybět silvestrovský pochod na Javořici a sním spojené občerstvení u
hraničního buku a v kulturním domě.
Vojta Šindelář

Fotka z letošního leteckého snímkování – ostatní fotografie dostupné na webu obce v sekci „Galerie fotografií“
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6. Křížovka o cenu

VODOROVNĚ:
1. Nebe; zmatek; příživník;
2. Autor Havrana; 1. díl tajenky; ten i onen; barva hedvábí;
3. Heyerdahlův vor; obecně platný právní předpis; měmecky "tajný";
internetový obchod; zkratka pro článek;
4. Kreslící materiál černé barvy; odpočinek; slovenský zápot;
italský mořeplavec; druh básníka;
5. Značka limonády; angl. "bolavý"; kaz dřeva; buduje;
6. Kyselina glutamová; tímhle; výrobce laboratorná techniky;
margarín; otvor pro vtékání;
7. Nevlastnit; předložka; 5. díl tajenky; výherní přístroj;
8. Rusky "nebo"; rostlina vodnice; jméno lvice; televizní společnost
Portugalska; značka vanadu; druh klokana;
9. Důrazně pobízet; léčivá rostlina; potřeba oráče; uran; anglicky "oáza";
10. Fialový polodrahokam; vozatajstvo; ne bos; chládky;
11. Výztuha plavidla; lok; pás kolem rovníku; předložka; zástěna; vodík;
12. Vymřelý kočovník; zamilovaně mluví; kód Laosu; římsky 49
šumavské jezero; šetrné k přírodě;
13. Opak před; 2.díl tajenky; anglicky "kyselina" ušlehaný bílek;
na onom místě; amatérská florbalová liga;
14. I nyní; pomotal; osobní zájmeno; německý filozof;
zkratka evropské hospodářské spolupráce

SVISLE:
A Horkem zarudlá kůže; Krokova dcera;
B Kožešinový šál; ubytovací zařízení; čistit;
C Druh pohybu; zdravotnický šátek; šlechtický přídomek;
D Drahý kámen; 4. díl tajenky; prsa;
E Jihoamerický hrabavý pták; náš bývalý právník;
radikál etanu; označení videokazet;
F Slovensky "jak"; zpěvní ptáci; krevní sraženina;
G Chuchvalec; Evropan; pracoval na stavu;
H Přilnavost; kód bývalé německé marky; značka Tesly; rasa;
I Kapustňák; 100° C; SPZ Olomouce; anglicky "to";
J Druh ještěra; české lázně; zahynul v boji;
K Odstoupení; Thallium; tamty; číslovka;
L Sportovec; druh přílohy;
M Bývalé portugalské platidlo; sladkovodní ryba; vědro;
N Sídlo Fruty; město ve Švýcarsku; role J. Kemra;
O Hustě pokryji; utajit; značka dusíku;
P Bonzovat; požnout;
Q Zamluvit; namáčecí přípravek;
R Stéci po kapkách; 3. díl tajenky;
S Stanovit; anglicky "veslo"; Dietlova hrdinka;
prodejny kuřecích specialit;
T Náš dramatik; pouštní rostliny; pocta;

Autor citátu: John Green, americký spisovatel
Z došlých správných odpovědí s tajenkou z minulého čísla Zpravodaje, která zněla: „neužitečný život – předčasná smrt“ vylosovala autorka
křížovky Líba Pulkrabová jednoho výherce. Výhercem dárkového balíčku se stal pan Antonín Marek, Kaliště. Blahopřejerme!
Zkuste štěstí taky a luštěte! Správnou odpověď tajenky zašlete do konce října 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
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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 ve třetím čtvrtletí roku 2019 tyto akce:
19. 10. 2019
sobota
30. 11. 2019
sobota
1. 12. 2019
neděle
14. 12. 2019
sobota
31. 12. 2019
pondělí

Galavečer Pelhřimovské ligy (PLPÚ)
Vyhodnocení PL v požárním útoku, hraje DJ
Rybí hody
hraje skupina Havrani
Rozsvěcení vánočního stromečku
letos již po páté za zpěvu koled
Vánoční sousedské setkání
tradiční vystoupení dětí z MŠ
Silvestrovský výstup na Javořici
občerstvení v KD a u hraničního buku

Začátek v 19 hodin
V KD v Kališti
Začátek v 17 hodin
v KD v Kališti
Začátek v 16 hodin
na návsi v Kališti
Začátek ve 14 hodin
v KD v Kališti
Začátek v 9 hodin
v KD v Kališti

8. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
80 let oslaví dne 18. října pan Jan Hájek , Kaliště
65 let oslaví dne 29. října paní Miroslava Horáková, Býkovec
80 let oslaví dne 23. listopadu pan Ludvík Gabrhel, Kaliště
70 let oslaví dne 17. prosince paní Eva Chadimová, Kaliště
45 let oslaví dne 17. prosince pan Jan Skořepa, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště

Veselé prožití vánočních svátků
přeje OÚ 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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