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1. Slovo úvodem
Vážení a milí spoluobčané, chalupáři a přátelé Kališť a Býkovce. Dovolte mi, abych Vás
tradičně pozdravil v úvodu našeho Zpravodaje.
Končí čtyřleté funkční období zastupitelstva obce, po které jsem vykonával funkci starosty.
Když jsem nastupoval, měl jsem mnoho plánů a nápadů – některé se nám podařilo
společnými silami udělat, některé zatím zůstaly jen na papíře nebo v našich myšlenkách.
Chtěl bych znovu moc poděkovat všem, kteří mi s mými plány pomohli i tím, že chodili na
brigády v Kalištích i Býkovci a pomáhali s organizací kulturních akcí! Sám bych nezmohl nic.
Moc vám děkuji!
Také bych rád poděkoval paní ředitelce a celému kolektivu pracovnic mateřské školy, že se
jim podařilo udržet chod naší školky, s dětmi secvičovat vystoupení na našich sousedských
setkáních a zúčastňovat se vystoupení i na jiných akcích mimo naši obec. Poděkování patří
také paní kuchařce, za to, že denně dokáže nasytit na 30 dětí a ještě uvařit obědy i pro další
strávníky, nejen naše důchodce. Děkuji také sboru dobrovolných hasičů – mladým za
reprezentaci obce na soutěžích v požárním sportu a ostatním za organizaci zábav, plesů,
rybích hodů a dalších akcí.
Jsem rád, že naše obec vzkvétá (a tím myslím Kaliště i Býkovec) a že se nám zde dobře žije.
Ve dnech 5. a 6. října proběhnou volby do zastupitelstev obcí a vy do svých schránek
dostanete jeden hlasovací lístek s jednou „volební stranou“ – uskupením nezávislých
kandidátů. Na hlasovacím lístku bude uvedeno 9 jmen kandidátů do budoucího
sedmičlenného zastupitelstva obce. Máte možnost označit celou stranu nebo jednotlivé
kandidáty (max. 7). Určitě své možnosti volit využijte a přijďte k volbám! Budoucnost obce
máte ve svých rukou. A samozřejmě si přečtěte celý dnešní zpravodaj, kde se dovíte, co se
v letních měsících u nás stalo a co se chystá. Přeji Vám příjemné čtení a hezký podzim!
Ing. František Szczyrba, starosta

2. 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 bankovní
účet obce č. 1466997329/0800. Uveďte prosím „voda“, své příjmení a číslo domu pro snazší
identifikaci platby. V letních měsících jsme, podobně jako v jiných obcích, vyzývali k šetření
vodou z důvodu dlouhotrvajícího sucha. V poslední době sice několikrát pršelo, nicméně
tato výzva trvá i nadále. Šetřeme prosím všichni s pitnou vodou! Děkujeme.
V sobotu 27. října proběhne sběr objemového a nebezpečného odpadu, v 10:10 v Býkovci,
od 11:55 v kalištích. Jak jsem psal v úvodu, první víkend v říjnu proběhnou volby do
zastupitelstva obce. Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce proběhne ve středu
31. října od 19 hodin a jako všechna zasedání, je i toto veřejné a jste na něj srdečně zváni.
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21. července se v Kalištích konala pouť, kterou jsme navázali na přerušenou tradici
tradičních poutí k uctění památky padlých v 1. Světové válce. Ve 14 hodin se vydal průvod
velkého počtu poutníků z horní části obce směrem k pomníku padlým, kde jsme se
shromáždili. Starosta obce uvítal přítomné a vzpomenul letošního výročí - 100 let od konce
1. Světové války a 100 let od vzniku Československé republiky. Poté promluvil pan Petr
David ze sdružení Pocta Vysočině a mimo jiné zmínil jména padlých z obce Býkovec, která
na pomníku v Kalištích nejsou (obec Býkovec byla do 70 let minulého století samostatnou
obcí) a představil myšlenku členů sdružení na vybudování pomníku padlým také v Býkovci.
Následovalo vystoupení pana Jana Lojdy, který připomněl tradici kališťských poutí od konce
1. Světové války do roku 1947, kdy se naposledy při pouti sloužila mše svatá až do
postupného útlumu poutí za doby minulé… Pan Lojda dále přečetl jména 17 padlých
občanů Kališť, která jsou uvedena na památníku. Následovala mše svatá, kterou celebroval
pan páter Petr Pavel Severin z kláštera v Nové říši, mistroval pan Alfred Habermann a na
varhany hrál pan Jan Nosek.

Na závěr první části pouti jsme si zazpívali původní československou státní hymnu a položili
věnce k uctění památky padlých z obou světových válek a památky našich zesnulých.
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Druhá část pouti začala v 16 hodin na hřišti za kulturním domem. Bylo připraveno
pohoštění, pro děti skákací hrad a také vystoupení country kapely Veteráni. Bohužel zhruba
po půl hodině se spustil liják, který naší venkovní veselici přerušil. Nicméně jsme se
přesunuli do kulturního domu, kde jsme pokračovali v oslavách do pozdních nočních hodin.
Venkovní část pouti natáčel pan Josef Novotný. Na jeho video se můžete podívat na našich
webových stránkách (www.obec-kaliste.cz), v sekci galerie Fotografií, Kališťská pouť 2018.
Obnovená tradice Kališťské pouti se nám myslím vydařila a už nyní se těším na její
opakování příští rok.

František Szczyrba

P.S. v Kalištích byl „jen“ liják, přes Býkovec se přehnala bouře, při které se ulomila velká
větev z lípy vedle křížku a přetrhala elektrické vedení - část obce byla skoro den bez proudu.
Naštěstí se vše obešlo bez větších škod na majetku a nikomu z lidí se nic nestalo. Následně
jsme přistoupili ve spolupráci s panem arboristou Vlčkem k redukčnímu řezu a vyvázání
velkých větví stromů okolo křížku, aby se předešlo dalšímu možnému pádu větví.
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3. Oslavy 670 let založení Býkovce a století
České republiky
V druhé polovině srpna byly v Býkovci uspořádány oslavy 670 let založení obce a 100 let
státnosti České republiky. Vše začalo u Kaple Panny Marie, prostřednice všech milostí, kde
sloužil opat kláštera v Nové Říši Marian Rudolf Kosík mši svatou. Předtím ještě promluvil
Ing. Petr David, předseda sdružení Pocta Vysočině.

„Zamysleme se nad tím, čím jsme za poslední roky společně prošli a posilujme tyto ne
snadno získané pozice, které jsou dány námi obnovenými starými ale i zcela novými
tradicemi. Pečujme o ně, važme si jich, předávejme je dalším generacím a vytvářejme
smysluplně další, budujme dál náš společný obecní majetek, neboť to je to, co nás může
udržet pevně pohromadě, zvýšit naší identitu a hrdost nad tím, čeho jsme společně
dosáhli,“ řekl mj. Je třeba přidat, že právě on byl duchovním tvůrcem celého úspěšného
projektu a zaslouží si velké poděkování. Na závěr církevní slavnosti byly zasazeny a
vysvěceny dvě lípy, jako symbol naší státnosti a zazněla v chorální slavnostnosti česká
hymna.
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Následně oslavy pokračovaly v kulturním zařízení „U Kujóna“, v podvečer byla slavnostně
přestřižena páska nových přestavených prostor, spojená s jejich následnou prohlídkou.
Chceme říct hodně nahlas, vážíme si dlouhotrvající vstřícnosti kališťského starosty Ing.
Františka Szczyrby, který dokonale vnímá potřebu budovat zázemí pro volný čas obyvatel
Býkovce a chalupářů. Zrekonstruované prostory U Kujóna by nevznikly bez jeho podpory,
stejně jako bez nadšených pracovitých obětavců z Býkovce, pod vedením Jindřicha Kučery.
A navíc, kdo by si před časem pomyslel, že hned vedle vznikne nohejbalové hřiště, které je
nejen stále využívané a určitě přijde i čas, že se stane místem turnaje nejen pro místní, ale i
pro příznivce nohejbalu z blízkého okolí.

A ještě jedna myšlenka z vystoupení Petra Davida, šéfa sdružení Pocta Vysočině – touha
postavit pomník padlým občanům Býkovce ve světových válkách. „Naše svědomí si
oddychnou, když se nám to společně podaří. Globalizovaný svět pospíchá dopředu,
zapomíná, mnohdy se nechce vracet zpátky a věřte, připomenout padlé, je naší povinností.“
Závěr slavnosti byl pod taktovkou Antonína Veselého, který je tradiční hudební stálicí
býkoveckých slavností, on vybral písně k oslavě výročí. Rádi bychom poděkovali všem, kteří
nám pomohli důstojně oslavit památná výročí.
František Kreuz

4. U Kujóna proběhl dětský desetiboj
V sobotu 15. září 2018 se U Kujóna pořádal třetí ročník dětského desetiboje. Pro malé i
velké se na novém hřišti pořádal letní závod v běhu na lyžích, chůze na chůdách a jiné
soutěže a hry. Po setmění byla připravená stezka odvahy, na které se báli i dospělí...

Jindřiška Kučerová
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5. Rovněž Javořická noční soutěž přinesla úspěch
Letos nás čekalo abnormálně suché léto, přesto naše výjezdová jednotka nemusela
zasahovat u žádného požáru ani jiné události. Jezdilo se tedy především na závody
Pelhřimovské ligy a jeden závod jsme také pořádali. Pelhřimovská liga letos píše již šestý
ročník a naše Javořická noční soutěž vždy byla součástí. Pokaždé se jednalo o jednu
z nejoblíbenějších soutěží, pokud se podíváme na počty zúčastněných týmů a ani
14. července 2018 tomu nebylo jinak. Přijelo 12 ženských týmů, díky čemuž se musel
posunout start tak, aby všechny tyto týmy zvládly své útoky za světla. Po setmění a krátké
pauze na výměnu rozbité zářivky se rozběhly útoky mužů. Z celkem 27 týmů mužů si vedli
nejlépe muži z Kamenice nad Lipou, mezi ženami kraloval Zajíčkov. Domácí tým nezaběhl
optimální útok, nicméně po nezdarech mnoha ostatních účastníků z toho bylo 6. místo.
Úspěch tedy jak v rovině sportovní i pořadatelské.

Na sportovní scéně se náš tým snažil navázat i v dalších závodech Pelhřimovské ligy
v požárním útoku. Některé závody přinesly úspěch, některé méně. Zbývají nám poslední dva
ligové závody a náš tým stále bojuje o umístění
v první patnáctce. O výsledcích nejen našeho
týmu se budete moct dozvědět více 27. října,
kdy po roční pauze pořádáme Galavečer
Pelhřimovské ligy v požárním útoku. Dva týdny
předtím také vystoupí skupina Wajt, čeká nás
tedy opět kulturní podzim.
Vojta Šindelář

6. Sudoku o ceny
Vyluštění sudoku prosím zasílejte e-mailem nebo
vhoďte napsanou na lístku do schránky OÚ do
31.10.2018. Vítězkou Zebry z minulého čísla je
slečna Marcela Murová. Blahopřejeme!
Libuše Pulkrabová
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7. Připravované akce
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem, mateřskou školou, občany a
chalupáři z Kališť a Býkovce připravují ve druhém čtvrtletí roku 2018 tyto akce:
6. 10. 2018
Býkovecké fotobraní
Začátek v 18 hodin
v KD v Býkovci
sobota
vyhodnocení fotografické soutěže
13. 10. 2018
Taneční zábava
Začátek ve 20 hodin
V KD v Kališti
sobota
hraje skupina WAJT
27. 10. 2018
Vyhodnocení pelhřimovské ligy
Začátek ve 19 hodin
v KD v Kališti
sobota
hraje DJ
17. 11. 2018
Rybí hody
Začátek v 17 hodin
v KD v Kališti
sobota
hraje skupina UNIBAND Mini
2. 12. 2018
Rozsvěcení vánočního stromečku
Začátek v 16 hodin
na návsi v Kališti
neděle
letos již po čtvrté za zpěvu koled
8. 12. 2018
Mikulášská besídka a rozsvěcení
Začátek v 17 hodin
v KD v Býkovci
sobota
vánočního stromečku
15. 12. 2018
Vánoční sousedské setkání
Začátek ve 14 hodin
v KD v Kališti
sobota
tradiční vystoupení dětí z MŠ
31. 12. 2018
Silvestrovský výstup na Javořici
Začátek v 9 hodin
v KD v Kališti
pondělí
občerstvení v KD
31. 12. 2018
Růžový silvestr
Začátek v 18 hodin
v KD v Býkovci
pondělí
a vítání Nového roku

8. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
70 let oslaví dne 13. října pan František Kalášek, Kaliště
18 let oslaví dne 23. října slečna Nikola Kudrnová, Býkovec
55 let oslaví dne 13. listopadu paní Jaroslava Hubáčková, Kaliště
65 let oslaví dne 23. prosince pan Vlastimil Snížek, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště
P.S. Vlastík Snížek letos již nekandiduje, chtěli bychom mu i z tohoto místa ještě jednou poděkovat,
co pro naši obec jako starosta obce vykonal. Děkujeme!

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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