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1. Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé obce Kaliště a Býkovce. 

A zase máme konec roku. Ten letošní, podobně jako loňský, byl poznamenám epidemií 

koronaviru a i když je již mnoho z nás očkováno nebo tu „blbou“ nemoc prodělalo, podepsala 

se nařízená vládní opatření na útlumu společenských aktivit nejen v naší obci. Přeji nám všem, 

aby byl příští rok klidnější a abychom byli všichni zdrávi a v pohodě. Těším se na další setkání 

s vámi  v našem obecním obchůdku a na dalších akcích v Býkovci nebo v Kališti! 

                                     Ing. František Szczyrba, starosta obce 

2. Informace obecního úřadu  
Ve dnech 8. a 9. října proběhly volby do Parlamentu ČR. V naší obci byla vysoká 72% účast 

voličů. Výsledky voleb lze stále nalézt na webových stránkách obce www.obec-kaliste.cz 

v sekci Archiv úřední desky. Chtěl bych poděkovat naší volební komisi, že letošní volby opět 

zvládla na jedničku! 

    

V říjnu se rovněž uskutečnil tradiční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a rád bych 

poděkoval všem, kteří přišli pomoci s jeho nakládáním. Zájemcům byly také vyvezeny septiky. 

V listopadu proběhlo v kulturním domě zasedání zastupitelstva obce za účasti mnoha hostů. Jednalo 

se, mimo jiné, o petici proti prodeji bývalého pavilonu. Prodej byl prozatím odložen. 

   

http://www.obec-kaliste.cz/
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Podzim byl bohužel ve znamení nárůstu počtu nakažených nemocí COVID-19 a tato epidemie 

se nevyhnula ani několika našim nenaočkovaným občanům ani naší paní účetní na obecním 

úřadě. Díky vládním opatřením proti šíření nemoci musela být většina akcí zrušena, nicméně 

i v této napjaté době se nám podařilo v listopadu zorganizovat soukromou akci Rybí hody. 

Sešlo se několik našich přátel a známých a díky výborné kapele JIP band a Dorkově rybám 

z našeho horního návesního rybníčku, z kterých nám naše milé hasičky usmažily bezvadné 

řízky, byla skvělá atmosféra, kterou dokumentují přiložené fotografie.  

     

Chtěl bych moc poděkovat všem, kdož pomohli s přípravou a obsluhováním hostů a také vám 

všem, kteří jste se zúčastnili.    

   

V průběhu podzimu jsme pokračovali v dalších stavebních úpravách v našem obecním 

obchůdku. Byly polepeny vstupní dveře a výkladní skříně novými reklamními cedulemi, 

vyměnili jsme stříšku nad vchodem, došlo k instalaci nových radiátorů, provedeny menší 

stavební úpravy ve skladu, protože část bývalého skladu plánujeme po osazení nových dveří 

otevřít našim zákazníkům a rozšířit stávající prodejní prostory, ideálně k 1. únoru, na druhé 

výročí otevření obecního obchůdku „U lípy“. 

Na jaře nás čeká oprava návesních rybníků – 

požárních nadrží a snad také další akce ale o 

těch až příště. Přeju všem hodně zdraví a 

pohody v Novém roce a těším se na brzké 

setkání s vámi v obecním obchůdku a na 

dalších akcích v Kališti nebo v Býkovci!                                                                                                                         
Ing. František Szczyrba, starosta obce 

 

 

Ilustrační foto z rybích hodů - starosta obce  

na společné fotografii s paní Lenkou Kaláškovou  
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3. V Býkovci je stále veselo 
 

Vážení čtenáři,  

máme po vánočních svátcích a já doufám, že jste je prožili se svými blízkými  

a přáteli v klidu a pohodě, jak se patří. Díky prvnímu sněhu se mohlo 

nedávno i na běžky a pár dní po Vánocích se i bruslilo na našem rybníku. A 

co se přihodilo od září, kdy jsem psal článek za třetí čtvrtletí? 

V říjnu jsme oslavili narození Viktorky, vnučky Jiřího Kantora, otcem je jeho syn Martin.  

Další akcí, kterou pořádali naši rybáři, byl výlov. Ten se opravdu vydařil, vydra tentokrát tolik 

neřádila. Výborná byla i rybářská bašta po výlovu. 

Tradiční martinské hody s pečenými husími stehny, variací knedlíků a zelí, proběhly koncem 

listopadu.  

 

Jedna z nejpovedenějších akcí byl adventní zpěv koled, který se konal v sobotu, před třetí 

adventní nedělí. Po hudební stránce vše perfektně zajistil Antonín Veselý, který zapojil do 

hudebního doprovodu Šárku a Markétu Kučerovou a Petru Horálkovou. I ostatním, kteří se  

na přípravě podíleli, patří velký dík. V krásné podvečerní atmosféře se zde sešlo na padesát 

zpěváků a dětských zpěváčků.  
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Nyní nás čeká ještě Silvestr ve stylu country a ještě předtím výstup na místní skálu Kočičák, 

což je alternativa k pochodu na Javořici, který se poslední dva roky nekonal, ať už kvůli 

epidemii nebo kůrovcové kalamitě. Nakonec to nebyl zas tak špatný rok.  

Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál dobrý rok 2022, který jistě nebude jednoduchý,        

a to nejen kvůli Kovidu a energetickým či inflačním šokům.  

Všem tedy přeji především pevné zdraví a nervy, štěstí a optimismus.   

 Za osadu Býkovec, Petr David, Pocta Vysočině, fotky Jindřiška Kučerová     
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4. Pozvánka do knihovny  
Vážení spoluobčané, 

ráda bych Vás pozvala do znovuotevřené knihovny. V knihovně je nové topení, stejně jako      

v celém kulturním domě, takže máte příjemné prostředí pro procházení starých i nových knih.  

   

Naše knihovna obsahuje cca 4 tisíc svazků různých žánrů. Výměnný fond funguje i nadále. 

Před Vánocemi nám dovezli z jihlavské knihovny nové knihy, ty budou k dispozici do další 

výměny, cca dva až tři měsíce. Díky finančním prostředkům od obecního úřadu je mi dovoleno 

nakupovat stále nové a nové knihy, takže ráda uvítám nápady a podněty na Vaše oblíbené 

autory a díla. Knihovna je otevřena každou středu od 18.00 do 19.00 hodin a je stále 

bezplatná. Touto cestou děkuji za knižní dar paní Tomanové, panu Theodoru Kaláškovi, paní 

Lence Frantálové a paní Líbě Pulkrabové. 

Všichni jste srdečně vítáni! 
Ivana Navrátilová, knihovnice 

P.S. Moc děkujeme panu Ladislavu Jakoubkovi za nainstalování obložení radiátorů po rekonstrukci! 
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5. Luštění o ceny  
Z písmen slova KALIŠTĚ sestavujte nová smysluplná slova. Každé písmeno v novém slově lze 

použít jen jednou, nelze přidávat ani odstranit háčky ani čárky nad písmeny. Věřím, že budete 

překvapeni, kolik takových slov jde vytvořit.  

Z došlých správných odpovědí vylosovala paní Líba Pulkrabová  za účasti 3 svědků 3 vítěze: 

na prvním místě paní Věru Pulkrábovou, na druhém místě pana Luboše Seitla a třetí místo 

obsadila paní Kateřina Foltinová.  

Vítězové získávají vouchery v celkové hodnotě 300, 200 a 100 korun na nákup zboží 

v obecním obchůdku. Blahopřejeme! 

Zkuste štěstí taky a luštěte! Odpověď zašlete do konce ledna 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 vouchery a zveřejníme 

v příštím čísle Zpravodaje. 

Připravila Líba Pulkrabová  

 

 

Ilustrační snímek – i letos bylo odpadu hodně – je až s podivem, kolik se toho harampádí u nás najde… 

Ale jsme rádi, že ho vozíte na svozová místa 2x ročně a nekončí někde v přírodě! 

 

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
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6. Připravované akce 
V prvním čtvrtletí roku 2022 jsou naplánovány tyto akce: 
únor 2022* 

sobota 

Masopustní posezení v Kališti  

posezení s harmonikou 

Začátek ve 14 hodin  
v KD v Kališti  

únor 2022* 

sobota 

Masopust v Býkovci 

posezení se zpěvem 

Začátek ve 14 hodin  
v KD v Býkovci 

březen 2022* 

sobota 
Býkovecký den žen 

poděkování našim ženám 

Začátek v 18 hodin  
v KD v Býkovci 

březen 2022* 

sobota 
Hasičský ples 

hraje skupina JIP band 

Začátek ve 20 hodin  
v KD v Kališti  

* akce se uskuteční jen pokud to dovolí epidemiologická situace, sledujte prosím úřední 
desku a vývěsky, kde budou upřesněny termíny akcí 
 

7. Životní jubilea a blahopřání 
Významné životní jubileum oslaví tito občané: 

55 let oslaví dne 3. ledna paní Marie Povolná, Kaliště  

45 let oslaví dne 3. ledna paní Miroslava Kudrnová, Býkovec  

50 let oslaví dne 6. ledna pan Martin Kőrber, Kaliště 

30 let oslaví dne 6. ledna pan Jan Matějka, Kaliště 

70 let oslaví dne 3. února pan Josef Pulkrab, Kaliště 

5 let oslaví dne 11. února pan Dominik Kožiarský, Kaliště 

70 let oslaví dne 6. března paní Zdeňka Snížková , Kaliště 

80 let oslaví dne 20. března paní Marie Jakoubková , Kaliště  

Blahopřejeme také manželům Anetě a Daliboru Štěpanovským k narození syna Viktora 19.12.2021!  

PF 2022 
Zdraví, pohodu a mnoho úspěchů v Novém roce Vám přejí                           

za obecní úřad Kaliště 

                                  František Szczyrba, Roman Krafka a Vlaďka Čekalová 

 

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. 

V úterý dne 5. října nás ve věku 83 let navždy opustil pan Ladislav Jakoubek.  

Se zesnulým jsme se rozloučili v sobotu 9. října v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.  

Čest jeho památce! 
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