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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé obce Kaliště a Býkovce.
Je konečně léto, doba prázdnin a dovolených. Po deštivém a chladném jaru jsme skočili
rovnou do tropických teplot. Situace s pandemií se snad taky začala vyvíjet k lepšímu a díky
přiznivé situaci mohla být vládní protikoronavirová opatření zmírněna a život se pomalu vrátil
do normálu. A je to dobře. Užívejme si plnými doušky příjemných letních dnů ve společnosti
přátel a rodiny!
Ing. František Szczyrba, starosta

2. Informace obecního úřadu
Jaro bylo ve znamení oprav a úklidu. Proběhl tradiční jarní sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Moc rád bych na tomto místě poděkoval všem, kdož pomohli s jeho
a úklidem. Na podzim by mělo proběhnout tradiční druhé kolo svozu. Část obecních chodníků
v horní části obce pozametala Anička Novotná, s odvozem štěrku pomohl Vlasta Snížek. Části
chodníků před svými domy pozametali někteří z vás. Všem moc děkuji! Bohužel Anička má
roční dítě a tak v práci nemůže pokračovat. Vyzývám tedy touto cestou práce schopné
brigádníky, aby se přihlásili na obecním úřadě. Brigádu na letní údržbu obce jim rád připravím.

Před obecním obchůdkem jsme s pomocí Petra Snížka, Martina Kožiarského, pana Máci se
svou partou a pana Vopravila nainstalovali zbrusu nové kamenné schodiště, které pro nás
vyrobila firma Granit Máca. Dílo se myslím podařilo a věřím, že nám schodiště bude sloužit
dlouhou dobu. Chlapci rovněž položili novou zámkovou dlažbu na chodník před obchůdek.
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Vím, že je to jen kousek a že bychom potřebovali obnovit chodník v celé obci, jenže to bude
větší akce, která si vyžádá důkladnou projektovou přípravu, řadu povolení a razítek a zřejmě
jí bude muset předcházet generální oprava kanalizace a vodovodu. A taky bychom na to rádi
získali nějakou dotaci, abychom to nemuseli celé táhnout jen z našeho obecního rozpočtu.
Mimochodem získání dotace bude předcházet plánované zateplení fasády mateřské školy,
které jsme původně plánovali na letošní rok ale situace s nárůstem cen za stavební materiály
nás přivedla k rozhodnutí akci odložit na příští prázdniny. V sále kulturního domu také finišuje
oprava havarijního stavu topení. Předpokládáme, že nám zhotovitelská firma předá dílo
v nejbližších dnech a už nyní si dovolím požádat své kamarády a všechny hasiče a hasičky o
pomoc s úklidem. Předem vám všem děkuji! 17. července proběhne tradiční Kališťská pouť a
měli bychom být připraveni také na „mokrou variantu“, i když, co si budeme povídat, venku
je to mnohem lepší, jako při dodatečném termínu pálení čarodějnic i s drobným deštěm. Tak
doufejme, že nás o pouti nepřekvapí déšť ani bouřky! Mimochodem i naše obec přispěla
troškou do oprav poničených obcí na jižní Moravě postižených tornádem. Darovali jsme
několik potřebných maličkostí nakoupených v našem obecním obchůdku a jednáme o
darování 1 solárního svítidla v hodnotě 40 tisíc, které jsme měli objednáno původně na hřiště
ale které jistě pomůže před některým postiženým domem nebo obecní budovou. Výhodou
tohoto svítidla je, že nepotřebuje elektrický kabel a jeho provoz nic nestojí.

A co nás ještě letos čeká? Na červenec byla posunuta oprava výtluků na obecních cestách
v Kališti i v Býkovci, na podzim by měla proběhnout oprava požádních nádrží na návsi.
Přeji Vám všem hlavně zdraví a pohodu a těším se na brzké setkání s vámi v obecním
obchůdku a na dalších akcích v Kališti i v Býkovci!
Ing. František Szczyrba

3. V Býkovci proběhla pouť
Zdravím Vás, vážení a milí čtenáři podruhé v letošním roce. Původně jsem měl
připravený zcela jiný text, ale po letošní pouti, která se uskutečnila v náhradním
termínu, 26.6. a za jejíž organizaci a pomoc patří všem aktivním velký dík, jsem jej
kompletně přepsal. Co se stalo?
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Letošní pouť celebroval pan prof. Kašparů z Rynárce, koncelebroval otec Stanislav Forst a zúčastnilo
se jí na 80 poutníků.
Kázání pana profesora bylo zaměřeno na současnou povrchnost v chování a životě mnohých z nás,
beze snahy ponořit se do hlubiny, kde jsou k nalezení opravdové životní hodnoty a pravdy.
A protože jsem si mimo toto kázání vyslechl také novinky z obce a osady, především od účastníků
veřejného zasedání obecního úřadu, na kterém jsem sám nebyl, nevěděl jsem o něm, ale neberte to
jako omluvu, napsal jsem tento článek, ačkoli jsem měl připravený zcela jiný, prosluněný letní
pohodou a úsměvy. Osadou totiž stále obchází strašidlo nevyjasněných témat a nezodpovězených
otázek, které nejsou právě příjemné a kterým bych chtěl rozumět.

V duchu kázání jsem si proto řekl, že se do hloubky hledání pravdy zkusím také sám ponořit. Protože
se snažíte najít pravdu, musíte mnohdy najít i odvahu. Odvahu ptát se otevřeně a dívat se navzájem
do očí. Hledám, a nejen sám, odpovědi na otázky kolem kácení kůrovcem postižených lesů, o
instalaci topení v kulturním domě v Kališti, o zničeném mostku a jeho chystané výstavbě přes potok
v Býkovci. Věřte, mluvil jsem o tom s řadou slušných lidí a přátel z naší osady. Jsou to témata, která
mezi námi stále rezonují, a do kterých je už pro jednou potřeba vnést jasno a ukončit debaty. Většinu
našich obyvatel zajímá toto:
- Máme skutečně pravdivý přehled o tom, kolik kamionů se z lesů vyveze a s jakým nákladem?
Navíc je zdokumentováno, že se kromě dřeva napadeného kůrovcem těží i zdravé dřevo.
Zdůvodňuje se to všelijak… Každého, kdo není úplně hloupý hned napadne, že obci se zaplatí za
dřevo postižené a zdravé se vesele prodá se ziskem. Kontroluje se to nějak? Jak to tedy je? Nebylo
by vhodné, aby těžařská firma zveřejnila také svoje prodejní ceny? Nebo záměrně nechce? Vždyť
je podle mě musela vysoutěžit ve veřejné soutěži. Možná se ale pletu a všechno je jinak. Řadu
našich občanů ale tento stav oprávněně znepokojuje, protože mimo jiné, většina těženého dřeva
pochází z katastru naší osady.
- Proč není reflektováno na zřejmě výhodnější nabídky pro těžbu a odkup kůrovcového dřeva? Je
stávající smlouva o těžebních pracech nevypověditelná a je opravdu pro obec výhodná? Vždyť
tato těžba bude na dlouho vedle státního přerozdělování financí, jediným důležitým zdrojem
peněz pro obecní pokladnu. Vždyť jsou to peníze nás všech. A jestli nás o ně někdo připravuje,
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záměrně nechci použít správnějšího výrazu, tak se to týká každého, kdo tu pobývá. A ze státního
rozpočtu příliš nečekejme, víme, jaká je situace a co teprve přichází.
- Proč neuhradí těžařská firma poškozený mostek, který zničila brutálními průjezdy přetížených
kamionů? Teď se to skoro dává za vinu nám na Býkovci, a investice ca. 350.000,- Kč je nám téměř
vyčítána.
- Bylo poměrně drahé řešení topení v kulturním domě v Kališti opravdu to nejlepší a nutné řešení?
Bude tato investice náležitě využita a vůbec, jaké jsou na tento, resp. příští rok plánované akce
v kulturním domě, aby se vložené investice začaly vracet? Hlavně tedy zimní akce, kdy bude
topení využito.
Prosím, abyste se všichni nad tímto zamysleli. Myslím si, že tyto otázky si zaslouží fundované a hlavně
pravdivé vysvětlení, protože jen tak se můžeme dobrat pravdy společné, zatím pro mě a další, ukryté
kdesi v hlubině. Možná na dalším veřejném zasedání? Toho by se měli zúčastnit všichni, které tyto
věci zajímají a chtějí mít také jasno.
Věřte, že není nic horšího než pomluvy, manipulace s pravdou a další fabulace a převracení faktů.
Pokud nedojde k vyjasnění těchto věcí, jsem přesvědčen, že mezi lidmi zůstane hořká pachuť čehosi,
co přetrvá dlouhé roky. Může to být naprosto zbytečné a může být i hůř.
Ale pojďme k věcem radostnějším, i když, jak se to vezme. Ve spolupráci s obecním úřadem se nám
podařilo začít s akcí výsadby nových stromů a zvelebení zpustlých míst v našem katastru. Aby bylo
uděláno demokracii a svobodě názorů za dost, udělali jsme pro osadníky společnou návštěvu míst,
která přicházela do úvahy, vždy s výkladem projektanta, které dřeviny se na to, které místo chystají
a proč. Bohulibá činnost, řeknete. Připravený plán výsadby však narazil hned u prvního stromu.
Následovalo něco, co lze nazvat demokratickou diskuzí jen s velkou dávkou fantazie. Nakonec se
nalezl kompromis, když se podařilo vyměnit jedlý kaštan za švestku. Ve finále to bude možná i lepší,
pokud se dobře vypálí. Letos vysázené stromy přinesou efekt generacím, které nejsou dnes ani na
světě. A ano, bude z nich padat listí a naroste nové a budou přinášet stín a další užitek. V první etapě
jsme tak vysázeli jeden jilm u rybníka a šest jeřabin okolo kapličky. Všem účastníkům této dobrovolné
brigády patří ještě jednou velký dík.
Ještě větší dík ale patří těm, kteří se o další obecní plochy, kapličku, její výzdobu a prostor kolem ní,
včetně péče o okolí historických křížů v osadě, starají.
Během pouti přišel s praktickou myšlenkou pan Jiří Kantor, který v osadě vyhlásil sbírku pro obce
postižené tornádem. Sbírka stále probíhá a je potřeba říct, že většina našich osadníků není k těžké
situaci postižených spoluobčanů lhostejná. O výsledku sbírky budeme informovat.
A co dál? Během léta se plánuje závod cyklistů přes lávku, osadní pochod Býkovecká 7 – druhý ročník,
spolupořadatelství Soptíka, druhá etapy výsadby zeleně a zřejmě i oslavy nějakých kulatin. Termíny
se včas zveřejní, musíme však také stále počítat s případnými vládními zásahy.
Úspěšné, zdravé a rozmarné léto bez tornád přeji vám všem. A doufejme, že bude líp. Záleží to
v mnoha ohledech jen na nás.
článek představuje pouze názory pisatele

Petr David, Pocta Vysočině

PS 1. stáhnul jsem si do mobilu aplikaci „Hlasy ptáků“. Je to fascinující. Na chvíli ji spustíte, nahráváte a potom
necháte vybraný časový úsek analyzovat. Objeví se vám pravděpodobní ptáci s jejich fotkami a dalšími
podrobnostmi. Žasnu, kolik členů ptačí říše neznám a už vůbec netuším, že žijí vedle mě i když je poctivě
krmím. Zajímavé je, že pokud vedle vás někdo řeže dříví nebo seká trávu, aplikace takového ptáčka také
pozná. Je v ní pojmenovaný jako „člověk“. Zkuste to, Naučíte se také dívat i více nahoru, k nebesům.
PS 2. přál bych si, aby někdo vymyslel obdobnou aplikaci na rozpoznávání lidí. Abyste po jejím zapnutí mohli
v daném okruhu určit kdo je lhář, podvodník, pokrytec, závistivec, egoista, zloděj, blb, chytrák, ale i dobrák,
poctivec, inteligent, filantrop, atd… Jak jen teď o tom ale přemýšlím, zřejmě bych ji brzy odinstaloval. Byl
bych asi zklamaný. Neboli slovy klasika: „Lepší v bláhové naději sníti, před sebou čirou temnotu, nežli
skutečnost odhaliti, strašlivou poznati jistotu“ (K.J.Erben, Štědrý večer, Kytice).
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4. Provoz hasičské klubovny obnoven
Začíná léto a začíná v podobném duchu jako loni. Po jarní koronavirové vlně přišlo rozvolnění
protiepidemiologických opatření a s ním i znovuzprovoznění naší klubovny. Už více než měsíc se
můžeme scházet, popíjet zlatavý mok a diskutovat jako dříve. To je ovšem jediné, v čem se naše
činnosti vrátily zpět do „normálu“. Uspořádat kulturní akci pro veřejnost si zatím netroufneme. A to
hlavně z toho důvodu, že platná nutná opatření proti šíření této nové nemoci se neustále mění. Dle
aktuálních statistických čísel se zdá, že epidemie stagnuje a již začíná mírně růst. Je tak otázkou, jak
se vše bude vyvíjet dále.
Devátého května byl vyhlášen poplach kvůli požáru
lesního porostu na katastrálním území naší obce.
Obdobně jako loni, bylo naším úkolem zajistit
stanoviště zdroje vody na návsi a její doplňování pro
pendlující hasičské cisterny. Celý zásah byl úspěšně
ukončen po cca 3 hodinách. Tímto bych všechny chtěl
požádat, aby dbali maximální opatrnosti při
zakládání, byť sebemenších, ohňů. Jak všichni víme,
poslední týdny naši zemi zasáhly silné bouřky
s hrozivými následky a činnost záchranných složek je ve velké míře koncentrována na odklízení
těchto škod. Nejenom profesionální hasiči tak mají nyní práce více než dost.
Vojta Šindelář

5. Zajímavosti z okolí – Kámen pod Javořicí 2
Dnes přinášíme druhý příspěvek, tentokrát od pana Jana Lojdy staršího.
Píše se 5. březen 1948. V lese na panském (hraběcím) pracují dva drvaři z Kališť.
Josef Nováček z č. 37 (můj děda) a František Pechek z č. 29. Pracují na místě takzvaném Mokrá (pod
cestou k obrázku). Zpracovávají polom ze zimy. Při odřezávání vývratě (dvoják) od pařezu se kmen
náhle uvolnil a přitiskl pana Nováčka k zemi. Na místě byl mrtev. Oba drvaři byli hluší (důsledek 1.
světové války) a neslyšeli praskot stromu. Domů jej dovezl kočí Nechvátal na voze, který byl pokryt
chvojím. Dědovi bylo 66 roků. Pohřeb se konal v kostele v Panských Dubenkách, kde je pohřben na
místním hřbitově. Na památku této smutné události byl na tomto místě postaven pamětní kámen.
V té době žádná technika nebyla. Pouze ruční pila třmenovka, obloukovka, sekera, klín a šikovnost
drvařů. Tuto událost si nepamatuji, bylo mi 2,5 roků. Je to z vypravování mých rodičů. Další je již
v mé živé paměti. Správcem lesů na Kalištích byl pan Nosek , který bydlel
v myslivně Kaliště č. 74. Hajným na
panském byl pan Karel Pulkráb, bydlel v lese v hájovně Kaliště 50.
Hajným na selských (soukromých) lesích byl pan František Pulkráb,
bydlel v Kalištích č. 52, v současnosti dům přestavují manželé Foltinovi.
Panský les byl od selských lesů oddělen dřevěným plotem. Na cestách
byla dřevěná vrata, které se zamykala. Vjezd byl povolen pouze se
souhlasem hajného, který vrata odemkl. Pro pěší byl vstup pouze u vrat, kde se mohl plot pomocí
schůdku přelézt. Těžba v lese se prováděla pouze v zimě. V létě se prováděla pěstební činnost. Drvaři
a kočí pracovali v létě doma na zemědělských pozemcích. Dřevo z lesů se sváželo na zdejší pilu
(v současnosti Granit Máca s. r. o.) k dalšímu zpracování.
Jan Lojda, Roman Krafka
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6. Luštění o ceny
Komise se ptá ředitele psychiatrické léčebny: "Proč vaši pacienti běhají po chodbách s volanty
od aut?" Ředitel vezme z trezoru volant a povídá: "…".
VODOROVNĚ
1. Jeden z mušketýrů; rostlina
podobná heřmánku;
2. Větrat;
3. Hlemýžď; cizopasníci;
4. A tak dále kr.; shromáždění;
5. Parkující
na
vodě;
iniciály
Langerové;
6. Draví ptáci; symetrála;
7. Tarif; tvrdé tropické dřevo;
8. Jméno Hurníka; podvod zastarale;
9. Značka japonských tiskáren; lék
proti bolesti;
10. Rozloučení hovorově; část kostela;
11. Táborník; zde;
12. Školní potřeba; původní obyvatel
Pyrenejí;
13. Namáčecí prostředek; pokřik
artisty;
14. Ten, kdo donesl zásilku na poštu;
15. Tvoje osoba; prodejna tisku
hovorově;
SVISLE:
A. Ale; hrad Jana Roháče; část svíčky;
B. Ukazovací zájmeno; mořský pták;
zástupy;
C. 1. díl tajenky;
D. Oddělení technické kontroly;
listnatý strom; sebevědomí;
E. Značka
křemíku;
Miloslava
domácky; latinsky "kostka"; evropan
slovensky;
F.
G.
H.
I.
J.

Malí lvi; povlak na nečistotě; Eliška domácky;
Nízké křoví; vyšetření mozku; arabský pokrm;
Římských 1007; nález; strachovati
Sumerský bůh; 2. díl tajenky; iniciály herce Kohouta;
Bývalá jednotka jasu; rodový svaz; dekorativní součást stavby; solmizační slabika;

Z došlých správných odpovědí vybrala paní Líba Pulkrabová za účasti 3 svědků také tentokrát tři výherce.
Na prvním místě je pan Luboš Seitl, na druhém paní Věra Pulkrábová a třetí místo obsadila paní Ivana
Navrátilová. 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 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
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7. Připravované akce
V dalším čtvrtletí roku jsou naplánovány tyto akce:
17. 7. 2021 Kališťská pouť
K tanci a poslechu zahraje Country Mix
sobota
28. 8. 2021 Rozloučení s létem
tradiční akce s opékáním buřtů
sobota
Termíny akcí v Býkovci nebyly do doby vydání Zpravodaje známy

začátek ve 14 hodin
na hřišti v Kališti*
začátek v 17 hodin
u pavilonu v Kališti

* v případě deštivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě

8. Životní jubilea a blahopřání
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
70 let oslaví dne 13. července paní Jindra Kalášková, Kaliště
25 let oslaví dne 26. července pan Martin Kožiarský, Kaliště
75 let oslaví dne 29. srpna paní Božena Hájková, Kaliště
70 let oslaví dne 6. září pan Petr Kuba, Kaliště
75 let oslaví dne 21. září paní Věra Pulkrábová, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního
optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště

P.S.
Jelikož jsme ve Zpravodaji na štíru s místem, píšu zde jen krátké vyjádření k článku Petra Davida.
Chápu, že ne vše, co se v naší obci děje, se všem líbí a nikomu neberu možnost se ozvat a mít
připomínky. Nejsem neomylný a i když se snažím vykonávat svou funkci, jak nejlépe můžu, ne vždy
se vše podaří tak, jak bych si představoval. Ale byl bych rád, aby se věci řešily, ideálně na úřadě
v úředních hodinách a pokud to někomu nevyhovuje, tak kdykoliv po dohodě i jindy. Ozývat se jen
s kritikou jednou za 2 měsíce, naposledy na jednání zastupitelstva, které se protáhlo a trvalo od 19
do 22:30, není úplně šťastné. A taky bych byl rád, aby se všichni nad sebou zamysleli, zda mi s prací
pro obec pomáhají nebo se jen vezou…
Zdraví a pevné nervy všem přeje Ing. František Szczyrba, starosta obce 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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