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

Léto bohužel skončilo a v září jsme se příliš neohřáli. Nastal podzim. Proběhly volby do zastupitelstva 

obce a také dvě kola voleb do Senátu PČR. Chtěl bych moc poděkovat všem, kdož přišli k volbám        

a odevzdali hlas svému favoritovi.  

Přeji Vám pokud možno hezký podzim a příjemné počtení!  

                                     Ing. František Szczyrba 

2. Informace obecního úřadu  
Letošní léto bylo slunečné a mnoho dnů bylo pořádné vedro. V mnoha obcích měli díky suchu 

problémy s vodou. Tento stav se naštěstí netýkal naší obce, proto jsme nemuseli přikročit 

k regulacím spotřeby vody. I přesto bych chtěl vyzvat k šetření s vodou v následujících letech. 

S příchodem deštivého září se deficit vody v půdě výrazně zlepšil, což se projevilo mimo jiné velkým 

růstem hub ve zbytku našich lesů.  V červenci proběhla v kulturním domě tradiční Kališská pouť, letos 

s nižší účastí veřejnosti. Děti si mohly zaskákat ve skákacím hradu. Na konci prázdnin se konala za 

pavilonem bývalé školy akce Rozloučení s létem s opékáním buřtů. Na akci nám moc hezky zahrál 

přítel paní učitelky Pospíchalové, pan Jirka Skalník. V září se po pěti letech uskutečnilo druhé Setkání 

rodáků, občanů a přátel obce Kaliště. O této akci se více dočtete v dalším článku hlavního 

organizátora pana Jana Lojdy staršího, kterému bych chtěl za veškeré vynaložené úsilí moc 

poděkovat! 

     

V létě proběhlo částečné zateplení, opravy a natření fasády MŠ v době jejího měsíčního uzavření. 

Paní ředitelka Mirka Kadlecová si nechala vyměnit část podlahy v jedné z místností pro děti. Myslím, 

že se rekonstrukce podařila, za což bych chtěl moc poděkovat stavbu provádějícím - Jirkovi 

Vopravilovi a Martinu Kožiarskému. Výsledek myslím stojí za to. Pan Vrbenský se podílel na 

vybudování nového rozvaděče elektrické energie pouze pro MŠ. 
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Kamarád Jardy Vodrážky Petr ve svém volném čase vymaloval vnitřní prostor autobusové zastávky a 

natřel již značně zašpiněnou venkovní fasádu. Novými nátěry opatřil lavičky a dřevěná okna zastávky. 

Pan Vopravil a také Standa Horálek a podlaháři z fy Zepa Žirovnice se podíleli na opravě podlah ve 

dvou bytech v bytovém domě, Jarda Vodrážka v nich vymaloval, včetně chodeb bytovky. Všem 

jmenovaným za práci odvedenou pro obec moc děkuji! 

Na návsi v létě probíhaly a stále pokračují práce na rekonstrukci obou požárních nadrží. V létě bylo 

vedro a práce příliš nepokročily, až s nástupem podzimu se tempo prací mírně zvýšilo a do zimy by 

měly být práce dokončeny. Oproti projektem plánovanému vrácení zpět nevzhledného kovového 

zábradlí jsme v zastupitelstvu odhlasovali změnu projektu a u obou nádrží budou osazeny kamenné 

sloupky doplněné dřevěným zábradlím. Slouky vyrábí místní kamenictví Granit Máca, s.r.o. Kaliště. 

Na konci září byly dodány dva  železobetonové prefabrikované požeráky (kbely), které byly jeřábem 

osazeny na místo. Výsadba zeleně je prozatím naplánována až na jaře roku 2023. 

   
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se konaly volby do zastupitelstva obce a současně první kolo voleb do 

Senátu PČR. Ve dnech 30. září a 1. října proběhlo 2. kolo voleb do Senátu PČR. Chtěl bych moc 

poděkovat všem, kdož se voleb zúčastnili a podpořili své kandidáty. Také bych rád poděkoval členům 

volební komise, za to, že volby zvládli. Byly to čtyři dlouhé dny a večery…  

Těsně před volbami jsem dostal oznámení distributora elektrické energie a správce sítě fy EG.D,a.s., 

že dne 30. září bude v době od 7:30 do 18:30 přerušena dodávka el. energie. Pokoušel jsem se 

rozhodnutí o přerušení dodávky zvrátit, protože se 30. 9. mělo konat druhé kolo voleb do Senátu, 

nicméně na mail se žádostí o posunutí prací na jiný den mi zástupce firmy oznámil, že se jedná o 

dloho plánovanou akci a datum se nedá změnit. Jelikož má obec k dispozici pouze jednu fukční 

elektrocentrálu, která je určená pro obecní obchůdek, aby bylo možno udržet v provozu 3 mrazáky 

a 4 lednice a nedošlo k znehodnocení zboží v nich uloženém, tak jako se to již jednou stalo v létě po 

víkendové bouřce. Dovolil jsem si oslovit paní Blanku Poulovou z Jihlavské redakce České televize, 

kterou jsem znal z předchozích let. Ta zde natačila 2 reportáže, odvysílané v ČT. Volby se nakonec 

mohly bez problému konat i díky zapůjčení elektrocentrály z Počátek, za což bych rád poděkoval 

panu Brychtovi a oběma pánům Kalců, stejně tak starostovi města Počátky panu Šteflovi.  

   
Více fotografií a také video ze Setkání rodáků najdete na webových stránkách obce  
https://www.obec-kaliste.cz/ v sekci Galerie obrázků. 

https://www.obec-kaliste.cz/
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A co nás čeká na podzim? Ve středu 18. 10. 2022 v 18 hodin proběhne ustavující zasedání nově 

zvoleného zastupitelstva obce Kaliště, na které vás srdečně zvu do zasedací místnosti OÚ. 

V sobotu 15. 10. budou v naší obci obcházet zájemce o vyčištění komína kominíci ze Studené, 

zájemci se mohou přihlásit u pana Šindeláře st. Také v sobotu, 29. 10., proběhne tradiční svoz 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu. I letos by se mělo uskutečnit vyvezení septiků, zájemci 

se mohou hlásit u starosty obce. Termín prozatím nebyl stanoven ale půjde o některý víkendový den 

v říjnu nebo v listopadu. O dalších akcích se dozvíte na konci Zpravodaje. 

Těším se na brzké setkání s vámi v obecním obchůdku a na všech akcích v Kališti a v Býkovci!                                                                                                                          

Ing. František Szczyrba, starosta obce 

 

3. Druhé setkání rodáků, občanů a přátel v Kalištích  
V sobotu 10. září 2022 se v místním kulturním domě uskutečnilo 2. setkání rodáků, obyvatel a přátel 

Kališť. Letošní účast byla o něco slabší než na 1. setkání v roce 2017. Bylo to způsobeno tím, že za 

posledních pět let opustilo naše řady 20 spoluobčanů a také tím, že někteří přihlášení účastníci se 

z jakéhokoliv důvodu nedostavili. Zarážející ale je, že o taková setkání nemá zájam ta mladší 

generace. Ta starší by se ráda zúčastnila ale její zdravotní nebo rodinné důvody jí to neumožňují. 

Nevím, jak oslovit některé občany, kteří zde bydlí již řadu let nebo jezdí jen na chalupy, ale oni říkají, 

že se tady nenarodili, že nejsou rodáci. Možná je to také tím, že nebyli pozváni přímo pozvánkou ale 

jen místním zpravodajem či rozhlasem. Tady máme v dalších letech v propagaci organizace co 

napravovat. 

Setkáním nás provázela Počátecká dechovka s kapelníkem panem Strnadem a svými sólisty. 

Dojemné bylo vystoupení nejmladší generace z místní MŠ a také taneční kreace místních hasiček. 

Setkání se zúčastnil i současný nejslavnější rodák – textař, včelař i vinař pan Jaroslav Hájek. Nejstarší 

účastnicí byla paní Hilda Talpová rozená Martyčáková (z čísla 46) ve věku 94 roků, která mezi nás 

přijela ze Žďáru nad Sázavou se svou dceerou a zetěm. Myslím, že samé dobré pocity ze setkání si 

odvážely domů i paní učitelky, které zde učily na ZŠ v sedmdesátých letech minulého století. 

Nechyběl ani dlouholetý ředitel pan Jiří Růžička se syny Jiřím a Pavlem i oblíbení manželé Košťálovi.  

   

Myslím, že se setkání povedlo. Účastníci si kromě hezkého dárku (hrnku s motivem kališťské návsi) 

odváželi i hezké vzpomínky. 

Také bych chtěl touto cestou poděkovat místnímu SDH za velmi dobře a rychle zvládnutou obsluhu 

účastníků setkání, kolektivu MŠ za výzdobu na stolech a především našemu panu starostovi Ing. 

Františku Szczyrbovi, na kterém ležele největší tíha odpovědnosti a organizace. Fando díky! 
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Nakonec malá poznámka. Příští rok 15. července 2023 se plánuje kališťská pouť se mší svatou u 

pomníku na památku padlých v 1. světové válce se svěcením obecního praporu a následnou taneční 

zábavou v místním kulturním domě. 

Toto jsou jen moje osobní postřehy, které jsem na setkání zachytil. Záěrem Vám přeji krásné 

podzimní dny a hodně zdraví.  
Jan Lojda st. 

 

4. Co je nového v Býkovci? 
 
Vážení čtenáři,  
než zavanou opravdu studené vichry, než opadá listí, a než budeme postaveni před 
skutečně tvrdou realitu zimy, snad si ještě užijeme trochu toho indiánského léta. Ale vraťme se na 
chvíli do léta uplynulého, které, bohužel, nenávratně skončilo. Přes prázdniny naše osada uspořádala 
řadu akcí, které se již konají víceméně pravidelně. 
16. 7. měl proběhnout již potřetí Letní býkovecký karneval, neboli lávka. Akce se nakonec pro malý 
zájem zrušila, hodně osadníků bylo na dovolených mimo osadu, a tak se tato akce nahradila alespoň 
promítáním filmů z akcí minulých, celovečerního filmu a opékáním buřtů. 
O mnoho lépe se vydařil již tradiční pochod Býkovecká sedmička. Pochod se konal 6.8. a opravdu si 
získává na oblibě, zúčastnilo se ho na 60 osadníků s rodinami a přáteli. Jedna zastávka pochodu je u 
Zhejralu a u občerstvení, které vede milá paní Habermannová. Dát si u ní „Dobro kafe“, což je káva, 
za kterou se neplatí, ale musí se vykonat dobrý skutek, je v současném světě plném sobectví, 
arogance, závisti, přetvářky a lhostejnosti, opravdu jedinečný zážitek. Pokud chce někdo jen ušetřit 
a neví, co je dobrý skutek, nemusí zoufat. Seznam doporučených dobrých skutků vám milá paní 
předá s kávou. Ta káva je vynikající. Vykonání dobrého skutku nebo spíš skutků, je na nás a našem 
svědomí. A k tomu navíc poslouchat skromná slova mistra kováře, pana Alfréda Habermanna, 
doprovázená jeho plachým úsměvem, o tom, jak tvoří svá díla, jaký je jejich příběh, a na vlastní oči 
je vidět v pohádkovém prostředí jeho zahrady, tak to je opravdový zážitek, který vám snad nedá ani 
návštěva světoznámého Guggenheimova muzea moderního umění v Bilbau, které tedy také stojí za 
návštěvu.  Manželům Habermannovým děkujeme za jejich vstřícnost. 
A příští rok, dá-li Bůh na shledanou. 

Po dvou letech se naše osada spolupodílela na uspořádání pochodu Soptíka, z Býkovce do Panských 
Dubenek. I přes ne zcela přívětivé počasí, byla účast hojná, pochodu se zúčastnilo na 150 
pochodujících a na tanečním letním parketě tak bylo plno. 
Koncem srpna se konal ještě nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnila čtyři družstva. Tentokrát bylo 
také hodně omluvenek z důvodu dovolených, a tak se turnaj snad ještě zopakuje v říjnu. 
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15.9. oslavil svoje sedmdesátiny pan Milan Horák, náš bývalý zastupitel. Opravdu vydařené oslavy i 
s pečeným prasátkem se zúčastnilo na sedmdesát hostů. K pohodě hrál pan Antonín Veselý, ověřená 
kvalita. Oslavenci gratulujeme. 

     

Poslední akcí v září, kterou pořádaly především naše ženy a slečny, byly „Dětské a seniorské hry“. 
Původně Dětský den se po loňsku rozrostl o seniory, kteří se velmi aktivně zúčastnili série různých 
her a úkolů, byť věkem někteří i přes osmdesát let a bylo vidět, že je akce baví. Naši senioři byli jistě 
překvapeni, co všechno v nich ještě dříme a odcházeli do svých ložnic s pocitem, že tohle tedy, musí 
zkusit znovu, protože ve svých výkonech nalezli jisté rezervy.   

V onen den ale probíhala ještě jedna akce. Byl to čtvrtý ročník Býkoveckého fotobraní, neboli 
fotografické soutěže. K vidění bylo na 180 fotografií z šesti tematických okruhů. Soutěže se 
zúčastnilo 24 dospělých a 8 juniorů. Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli hodnotné ceny a 
všichni junioři diplomy za účast. V rámci této akce ocenilo občanské sdružení Pocta Vysočině již 
tradičně několik našich přátel, kteří se dlouhodobě velmi aktivně podílejí na fungování naší osady, 
brigádnicky, pořadatelsky, úklidem, či pečením buchet nebo přípravou dalších dobrot. Ocenění si 
převzali: 
Marie Horálková, Zdena Krafková, Eva Moravová, Marie Venkrbcová a Antonín Veselý. Ocenění všem 
předal pan ing František Szczyrba, ten den čerstvě zvolený zastupitel. Všem uvedeným gratulujeme. 

   

Na tomto místě musím také pogratulovat panu L. Moravovi k jeho zvolení zastupitelem za naší 
osadu. Čeká ho hodně práce, ke které mu přeji hodně klidu, pevné nervy a i to štěstí při projednávání 
projektů i pro naší osadu. Nahradit pana J. Kučeru, který již nekandidoval, nebude snadné. 
Už nyní se ale těšíme na akce, které nás nyní čekají – Martinské husí hody, Mikuláš, Zpívání koled u 
Kapličky a Silvestr. Úspěšný, zdravý a barevný podzim přeji vám všem.  

Za osadu Býkovec, Petr David, Pocta Vysočině, fotky Jindřiška Kučerová  

Článek představuje jen názory pisatele. 
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5. Luštění o ceny  
Přijde pacientka k lékaři, ten si ji prohlíží, měří, váží a stále kroutí hlavou. "Jsem v pořádku, doktore?" 

ptá se paní. "No, jste tak trochu zakrslá!" "Jak to myslíte?"   "Podle…….!" Dokončení najdete v naší 

křížovce: 

VODOROVNĚ:  
1.  Anglická zkratka pro "odpoledne"; fanfára; 
měmecky "babička"; 
2.  Přímo; seknout; 
3.  Rozpočet zastarale; hesla; 
4.  Světová strana; hráč v košíkové; 
5.  Návykový; autonomní oblast; 
6.  Tlučený; kulturní a kreativní průmysl; 
7.  Obézní; rýsovací potřeby; 
8.  Hruď; český herec; 
9.  Zámezí; 2x zvýšený tón; 
10. Autor scénáře; 
11. Stará jednotka objemu; tibetský mnich; 
12. Jeden z účastníků soudu; předložka; 
13. Typ vozu volkswagen; Britské listy; tělesná 
výchova; 
14. Poplach; ostravská řeka; 
15. Francouzská předložka; MPZ bývalé 
Jugoslávie; 
SVISLE: 
A.  Oblá střešní krytina; opasek zastarale; 
napadaná hmota; 
B.  Námět; vzdor; část jícnu; 
C. 1. díl tajenky;  
D. Trinitrotoluen; váhové jednotky; novotvary; 
E. Oxid uranatý; potom; stadium; Masarykova 
univerzita; 
F. Bublající; infekční zárodek; iniciály pěvce 
Bermana; 
G. Chemická přípona; syntetické vlákno; 
severský paroháč; 
H. Německé mužské jméno; zaměstnanec 
divadla; iniciály spisovatete Tatarky; 
I. 2. díl tajenky;  

                                                                                                                              J. Turecky "otec"; anglicky "otevřeno"; spisová  
                                                                                                                              značka; hradba; 

V minulém luštění o ceny byla správná odpověď tajenky: „Běž do rohu, tam je devadesát stupňů“. 
Z došlých správných odpovědí vybrala paní Líba Pulkrabová  za účasti 2 svědků tyto vítěze:  
na prvním místě paní Marii Kučerovou, na druhém paní Marii Matějkovou a slečnu Marcelu 
Murovou a na třetím paní janu Keřkovskou, paní Olgu Lojdovou a pana Hynka Hrdličku.  
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 listopadu 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  

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
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6. Připravované akce 
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 jsou naplánovány tyto akce: 
29. 10. 2022 

sobota 

Svoz objemového a nebezpečného odpadu 
prosíme občany o pomoc s nakládáním 

v 10:15 v Býkovci  
v 11:30 v Kališti 

říjen/listopad 

sobota 

Vývoz septiků 
objednat lze u starosty na tel: 723 553 881 

od 8 do 14 hodin  
dle harmonogramu 

5. 11. 2022 

sobota 

Taneční zábava 
hraje skupina Wait 

začátek ve 20 hodin  
v KD v Kališti 

26. 11. 2022 

sobota 

Rybí hody 
tradiční zábava se skupinou JIP Band a hosté 

začátek ve 17 hodin  
v KD v Kališti 

17. 12. 2022 

sobota 

Zpívání u kapličky 
zpívání vánočních koled 

začátek v 17 hodin  
v Býkovci u kapličky 

10. 12. 2022 

sobota 

Vánoční sousedské setkání  

vystoupí děti z MŠ 

Začátek ve 14 hodin  
v KD v Kališti 

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

75 let oslaví dne 11. října paní Bohdanka Lojdová, Kaliště  

50 let oslaví dne 31. října paní Lenka Prokůpková, Kaliště  

75 let oslaví dne 2. listopadu pan Antonín Štolba, Kaliště 

15 let oslaví dne 7. listopadu pan Tomáš Pospíchal, Kaliště 

50 let oslaví dne 22. listopadu paní Vlasta Jakoubková, Kaliště 

85 let oslaví dne 2. prosince pan Jan Šindelář, Kaliště 

1 rok oslaví dne 19. prosince pan Viktor Štěpanovský, Kaliště 

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let! 

Ve čtvrtek dne 21. července zemřel po krátké nemoci ve věku 85 let pan Hubert Kaman.  

Se zesnulým jsme se rozloučili v sobotu 30. července v 11 hodin v chrámu Páně svatého 

Václava v Palupíně. 

Čest jeho památce! 
 

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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