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1. Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Kališť a Býkovce. 

V úvodu předchozích dvou vydání našeho zpravodaje zaznělo zaklínadlo letošního roku 

COVID-19. Po relativně klidnějším letním období, které, věřím, každý z Vás prožil podle 

svých představ, se nyní zdá, že se epidemie vrací v druhé vlně a tak i já aktuální číslo zahajuji 

výzvou k vzájemné ohleduplnosti a respektování případných nařízení souvisejících 

s průběhem epidemie. Zároveň mi dovolte Vám všem popřát hlavně hodně zdraví a také 

patřičnou dávku optimismu a pohody. 

                                                            Roman Krafka, místostarosta 

2. Informace obecního úřadu  
Letošní léto přálo brigádám a také větším akcím – proběhla kompletní výměna střechy na 

budově mateřské školy v době jejího uzavření, došlo na opravu přístřešku nad rampou 

obchůdku, výměnu prasklého nevýklopného okna za okno vyklápěcí a instalaci sítí proti 

hmyzu v obchůdku. A navíc nad ním Jarda Vodrážka natřel celou střechu. V obchůdku jsme 

za mrazákem nainstalovali nový oboustranný regál a vyměnili starou, dosluhující lednici za 

dvě nové. Obchůdku se přes léto dařilo hlavně kvůli vám, našim milým zákazníkům, kteří 

k nám pravidelně chodíte nakupovat. Za to bych vám rád poděkoval. Zásluhu na úspěšném 

prodeji má samozřejmě naše paní vedoucí a prodavačka v jedné osobě, paní Majka 

Horáková, kterou občas zastupovala Hanka Baďoučková nebo já, oběma také moc děkuji! 
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Také se nám podařilo opravit část výtluků na obecních cestách v Býkovci a stejný asfaltový 

postřik položit na původně štěrková pole nad a pod obchůdkem. Na konec září byla 

objednána oprava výtluků obecních cest také v Kališti, ale na tu prozatím kvůli deštivému 

počasí nedošlo…  

       

Proběhl také letos jediný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Chtěl bych vám 

všem, kdož jste nám pomohli s jeho nakládáním, moc poděkovat! 

  
V létě se velmi činila také paní knihovnice Ivana Navrátilová, která s pomocí manžela 

přestěhovala většinu knih a nábytku do suterénu KD. Ráda by poděkovala touto cestou paní 
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Věře Pulkrabové za knižní dar. Jeden nový regál na knihy vyrobil Láďa Jakoubek, kterému 

rovněž děkujeme. A nyní bychom Vás rádi pozvali na slavnostní otevření nových prostor 

obecní knihovny, které se uskuteční v sobotu 3. října od 16 hodin v suterénu kulturního 

domu v Kališti.   

     

A bohužel se nám opět objevily 2 poruchy na vodovodním řadu, obě v Býkovci. Za jejich 
vyhledání děkuji zastupitelům panům Kučerovi a Horákovi, za pomoc s opravou pánům 
Emmerovi, Lukášovi, Venkrbcovi, Moravovi a Krafkovi. 

    

Nejen prací živ je člověk. V červenci se konala již tradiční kališťská pouť, opět v kulturním 

domě, protože pršelo a bylo chladno. Děti si zaskákaly v menším skákacím hradu, o zábavu 

se nám postarala osvědčená kapela Veteráni a všichni jsme si pouť nakonec užili!  

     

Na konci prázdnin proběhlo opět za deště opékání buřtů u pavilonu bývalé školy jako 

náhrada za neuskutečněné pálení čarodějnic. Obě akce se myslím vydařily díky pomoci 
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několika mých kamarádů a samozřejmě díky vaší hojné účasti. Moc vám za to děkuji!!! 

Minulý víkend se konala svatba slečny Alžběty Vondrákové a Jana Šindeláře. Obřad proběhl 

na hradě Roštejně, svatební hostina poté v našem kulturním domě. Oběma novomanželům 

ještě jednou přeji hodně zdraví, štěstí a pohody v následujících společně prožitých létech! 

Fotografie z mnoha akcí a letecká videa budou brzy na našem webu www.obec-kaliste.cz .  

     

Těším se na další setkání s vámi na dalších akcích v Kališti i v Býkovci! 
Ing. František Szczyrba 

P.S. Zájemci o vyvezení septiku se mohou přihlásit na obecním úřadě do poloviny října, 

vývoz proběhne o víkendu v druhé polovině října.  
 

3. V Býkovci to stále žije!   
Vážení spoluobčané, utekly tři měsíce, a je tu další číslo našich novin. Opět 

jsem byl požádán o pár slov. Tady jsou. Začnu netradičně. 

 K psychiatrovi přišla jedna paní a ten ji vyzval, aby se mu svěřila se svými 

závažnými problémy. Paní spustila: „Po dvaceti letech mě propustili z práce 

pro nadbytečnost. Manžel se se mnou po třiceti letech rozvádí. Musím se vystěhovat 

z domu, kde jsem s ním celou dobu žila a který zdědil po rodičích. Jsem bezdětná, o nikoho 

se nemůžu opřít a bojím se COVIDU.“ Psychiatr na to: „Říkal jsem, abyste sdělila svoje 

závažné problémy…“  A o tom to je a trochu i dnes. Máme problém se současnou situací?  

Myjme si ruce tak jak máme, a tak často, jak bychom měli, zvyšujme si imunitu zdravým 

jídlem, doplňky stravy a pohybem, buďme k sobě, a hlavně k seniorům ohleduplní. A 

sledujme prosím pouze čísla, která nám něco řeknou, např. počet lidí hospitalizovaných 

v nemocnicích, ostatní je, podle mě, zcela zavádějící. Doufám tedy, že na houby budeme i 

nadále chodit bez roušky, kterou většina z nás asi stejně muchlá už několik týdnů v kapse, 

nandá si ji, když je třeba, potom jí strčí zpět do kapsy nebo odloží kamsi v autě a ta je potom 

opravdovým semeništěm různé havěti… A všimli jste si, že se se vůbec nemluví o globálním 

oteplování a migrantech? Zajímavé…Neboli: cui bono? 

Ale zpět k tématu. V naší osadě tedy proběhlo, myslím si, krásné léto. První větší akcí byl 

křest v pořadí již čtvrté sbírky s názvem „Čtvrté housle“, místního, stále ještě trochu žijícího, 

ale zřejmě už ne posledního, nýbrž jen nejstaršího básníka. Krásnou předehrou křtu byla 

dávka hudební klasiky v podání smyčcového kvarteta SOTUS. Celou akci doprovodily navíc 

http://www.obec-kaliste.cz/
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žánrově velice pestré a kompozičně velmi zdařilé obrazy tří sester – Šárky, Terezky a 

Markéty Kučerových. Jejich obrazy představovaly výběr z jejich asi dvouleté tvorby 

v uměleckém kroužku, který navštěvují. Myslím si, že nikdo by neřekl, že tato díla vyšla ze 

zručných a talentovaných rukou dívek ve věku okolo 13ti let. Mnozí nad tím nevěřícně 

kroutí hlavami ještě dnes. Ať vám to děvčata hlavně vydrží, těšíme se na další vaše výtvory. 

Toho večera tak došlo k prolnutí většiny možných kulturních žánrů – poezie, hudby, zpěvu, 

malířství a pro vnímavé tak poletovali noční oblohou Cherubové společně s pěknou řádkou 

porozumění chtivých múz. Pro informaci: účast cca. 120 osob. 

    

V srpnu jsme si zorganizovali dobrovolnou procházku do Klátovce, k rybníku Zhejral, někteří 

se vykoupali, a ti, kteří chodí k večeru bez plavek, se dívali trochu závistivě ze břehu. Otočka 

vycházky, její polovina, byla v nedalekém 

občerstvení, kde jsme si po domluvě s mistrem 

kovářským, panem Habermannem mohli 

prohlédnout kovárnu a jeho opravdu skvostná 

umělecká díla, některá dokončená, jiná před 

dokončením a v přátelské besedě si poseděli 

v tamní zahrádce, kde nás obsluhovala jeho 

éterická paní. Za tuto velice příjemnou exkurzi s 

výkladem mu ještě jednou děkuji.  Po návratu do 

osady jsme si za doprovodu hudby mistra 

„Tonny Happy“ zazpívali, zatančili, pobavili se, 

opekli buřty a bylo nám dobře. Shodli jsme se na 

tom, že tuto akci příští rok opět nezopakovat, by 

byla škoda. Ne však jako masový pochod, ale 

exkluzivně opět jen jako dobrovolnou procházku pro osadu a její přátele. Tuto výbornou 

akci uspořádala Pocta Vysočině. Pro informaci: účast byla téměř 60 osob. 

Dalšími velice zdařilými podniky byly narozeniny několika chalupářů, kdy byla servírovaná 

nejen kvalitní krmě, pitivo, ale i kultura, a to především velmi žánrově rozličná a zajímavá 

hudba. Po čase zase peklo se prase. Asi po roce se peklo při oslavě narozenin Pavlíny 
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Levínské. Byla to lahůdka, kterou tradičně zajistil Josef Venkrbec, velitel strojního rožně.  

Všichni si po dlouhé době na pečínce opravdu pochutnali.   

V případě Antonína Veselého vystoupilo v rámci jeho oslav „Saxofonové kvarteto“, které 

tvořili absolventi ZUŠ Jihlava, které sám i učil. Takový „Foggy day“ v jejich podání nás chtě 

nechtě přiblížil k právě nadcházejícím mlžným podzimním dnům, umocnil a urychlil tak 

myšlenkovou katarzi nejednoho z nás. Jazz této kvality a na živo, mnozí v životě ani 

neslyšeli, a asi dlouho ani neuslyší. Jedním z vrcholů bylo i taneční vystoupení skupiny 

„Black stars“, jejímiž členy jsou všechny zástupkyně něžného pohlaví z rodiny Pavla Kučery, 

Zdeňka Neuwirtha a Standy Horálka. Snad jsem nikoho nezapomněl.   

Další oslavenkyně, Kateřina Emmerová nám dala ochutnat z jiného soudku. Pozvala skupinu 

Bee Band, která nás oblažila převážně vynikající swingovou hudbou. Do jejich repertoáru 

patří mimo jiné Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nat King Cole, ale i Zuzana 

Navarová nebo Karel Plíhal. Rytmus a zpěv vše absolutně prožívající zpěvačky Michaely 

Emmerové nás vtáhl na vlnách pomalé, ale i rychlé swingové klasiky na taneční parket, kde 

jsem snad ještě nikdy neviděl tolik tanečníků pohromadě. Tančili i její rodiče, Jiřina a Milan, 

kteří dosáhli letos shodně každý 86 let. Obdivuhodné, co říkáte? I další odložili vedle zábran, 

hole a berle a připojili se. Všem oslavencům patří ještě jednou velká gratulace. Na každé 

akci se dobře pobavilo a pomělo na 80 osob. 

Již v půlce září se konal další ročník nohejbalového turnaje „Šafář cup“. Turnaje se zúčastnila 

čtyři družstva, tři složená z místních nadšenců a jedno jako host, z Kaliště. Vítězem se stali 

kupodivu právě hosté. Vítězům ještě jednou díky za účast, gratulujeme, ale příště si to 

rozdáme znovu. Nejsem si totiž jist, jestli u nás platí coubertinovské : „není důležité vyhrát, 

ale zúčastnit se…“ 
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Koncem září se konal již třetí ročník fotografické soutěže Býkovecké fotobraní, které 
úspěšně organizuje a zajišťuje Pocta vysočině. I přes vcelku náročné tematické okruhy, se 
soutěže zúčastnilo celkem 32 soutěžících a bylo odevzdáno téměř 180 fotografií. Touto 
cestou bych chtěl poděkovat nejen všem soutěžícím, ale především čestnému prezidentovi 
soutěže, panu Františku Szczyrbovi, za podporu a záštitu této, pro naše, především mladé 
fotografy, významné akce. V rámci večera byli oceněni Poctou Vysočiny za dlouholetou 
prospěšnou práci pro osadu tito obětaví obyvatelé a chalupáři: Kateřina, Pavel a Michal 
Emmerovi, Pavel Chadim, Jindřich Kučera a pan Josef Venkrbec. Patří jim za jejich 
pracovitost a přístup velký dík nás všech!  

   
          Kateřina a Pavel Emmerovi                                                                            Pan Jindřich Kučera, zcela vlevo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Pan Pavel Chadim, zcela vlevo                                                                   Pan Josef Venkrbec, zcela vlevo 
Ocenění předal a za práci pro obec poděkoval pan ing. František Szczyrba. 

 

A nyní mi dovolte popřát vám všem krásný barevný podzim. Zůstaňte, co se 

týče psychiky pozitivní, co se týče COVID 19 nebo 20 , negativní.  

Petr David, fotky  Martina Kosová, Milan Volavka, Zdeněk Anděl 
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4. SDH Kaliště – léto u hasičů bylo poklidné   
Když vycházelo minulé vydání zpravodaje, všichni jsme doufali, že opatření zavedená kvůli 

nemoci Covid-19 budou pouze součástí historie. Ukazuje se ovšem, že na naše životy bude 

mít tato nová nemoc vliv dále. 

V létě jsme se mohli již scházet v naší hasičské klubovně a také odložit roušky, nicméně se 

náš sbor neodvážil uspořádat některou z tradičních hasičských akcí. Zrušeny byly noční 

hasičské závody a obdobně se zachovaly i ostatní sbory. Na závodní dráhu jsme tak vyrazili 

pouze jednou. Do vzdálených Častohostic se 24. července podařilo složit tým, který 

nepropadl a v noční soutěži na 2B předvedl čas 18:28 s. V plánu jsme měli zářijovou soutěž 

v Počátkách. Ovšem v tu dobu se opět začala zavádět opatření kvůli Covid-19 a pořadatelé 

pár dní předem soutěž zrušili. Ze stejného důvodu jsme také my museli zrušit taneční 

zábavu, která se měla konat v říjnu. 

 

Léto v našem sboru tak bylo nezvykle klidné a vypadá to, že se nic nezmění ani na podzim. 

Spíše přichází obavy, aby opět nedošlo k uzavření naší klubovny a dalšímu omezování života 

občanů v naší obci. 

Vojta Šindelář 
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5. Luštění o ceny  
Za použití písmen slova MANDELINKY vytvořte co nejvíce nových smysluplných slov. Nesmí 

se přidávat písmena, čárky ani háčky. Žádné písmeno se nesmí ve slově vyskytnout víckrát, 

než kolikrát je obsaženo v původně zadaném slově (tedy pouze N můžete použít v jednom 

slově dvakrát). V každém nově vytvořeném slově můžete samozřejmě stále používat 

všechna písmena slova „mandelinky“. Vytvořená slova musí být gramaticky správně 

napsaná, ale nemusí být použit spisovný jazyk. Vyhraje ten, kdo vytvoří nejvíce nových slov. 

 

Správné odpovědi na minulou soutěž jsou tyto: 

1. láska hory přenáší 10. bez peněz do hospody nelez 

2. sytý hladovému nevěří 11. mezi slepými jednooký král 

3. lež má krátké nohy 12. kam čert nemůže, nastrčí ženskou 

4. sto krát nic umořilo vola 13. když se dva perou, třetí se směje 

5. mluviti zlato, mlčeti stříbro 14. ráno moudřejší večera 

6. po bitvě je každý generál 15. tichá voda břehy mele 

7. co oči nevidí, to srdce nebolí 16. darovanému koni na zuby nekoukej 

8. ranní ptáče dál doskáče 17. koho chleba jíš, toho píseň zpívej 

9. tak dlouho se chodí se džbánem pro 

vodu, až se ucho utrhne 

 

 

Z došlých správných odpovědí vylosovala paní Líba Pulkrabová za účasti 2 svědků tentokrát  

tři výherce. Na prvním místě byla vylosovaná paní Věra Pulkrábová, na druhém paní Karla 

Kubová a třetí místo obsadili Hynek a Anna Hrdličkovi a Alžběta Hrušková z Brna,  t.č. všichni 

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

v obecním obchůdku. Blahopřejeme!  

Zkuste štěstí taky a luštěte! Vyluštěná přísloví zašlete do konce srpna listopadu na adresu 

redakce: zpravodajkaliste@centrum.cz  nebo vhoďte napsaná 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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Obecní obchůdek „U lípy“ Kaliště - akční letáček říjen 2020 

Kysané zelí bílé  

500 g 

1990 

2190  

    Gambrinus Dry dia pivo      

 světlé výčepní 8o 0,5l 

1490 
   

1690   

Káva Jihlavanka extra 

speciál 250g 

5490 
 5990

 

Bonapi Med květový 
1 kg 

15390 

500 g 

8950 

Balené novinky od firmy Krahulík 
Tlačenka venkovská, šunková - krájená 200 g 
                                                                  4 plátky 

 
2850 

 
V nabídce další balené výrobky (jelítka, jitrnice, prejt, 

zabíjačková polévka a další) 

Houskový knedlík 
mražený 

2990 

 

ilustrační foto 

Čerstvé maso 
vepřové, hovězí 
na objednávku 

 
ceny od 

13000 

Ovesné vločky jemné 

500 g 
 

 1490 
1690   

PROPAN - BUTAN láhve 
2 kg 

9900 

10 kg 

32900 

Otevírací doba: Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

 Úterý 8:00 – 12:00     Zavřeno 

 Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

 Čtvrtek 8:00 – 12:00     Zavřeno 

 Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

 Sobota 8:00 – 11:00     Zavřeno 

 Neděle                  Zavřeno 

Těšíme se na vaší návštěvu! Kolektiv obecního obchůdku Kaliště 
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6. Připravované akce 
V dalším čtvrtletí roku jsou naplánovány tyto akce: 
3. 10. 2020 

sobota 

Slavnostní otevření nových prostor 

obecní knihovny v Kališti 

začátek v 16 hodin  
v suterénu KD Kaliště 

29. 11. 2020 

neděle 

Rozsvěcení vánočního stromečku 

za zpěvu koled s dětmi z MŠ Kaliště 

začátek v 16 hodin  
na návsi v Kališti  

5. 12. 2020 

sobota 

Mikulášská besídka a rozsvěcení vánočního 

stromečku 

začátek v 16 hodin  
v KD Kujón Býkovec 

31. 12. 2020 

čtvrtek 

Silvestrovský výšlap na Kočičák   

 

začátek ve 10 hodin  
u KD Kujón v Býkovci  

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

70 let oslaví dne 6. října paní Ludmila Krafková , Kaliště  

70 let oslaví dne 8. října pan Josef Duba, Kaliště  

40 let oslaví dne 12. října pan Dušan Roh, Býkovec  

50 let oslaví dne 16. října pan Jaroslav Šindelář, Kaliště  

20 let oslaví dne 23. října slečna Nikola Kudrnová, Býkovec 

80 let oslaví dne 24. října paní Marie Matoušková, Kaliště 

80 let oslaví dne 30. října paní Marie Kamanová, Kaliště 

80 let oslaví dne 18. listopadu pan Jindřich Kučera, Býkovec 

  5 let oslaví dne 2. prosince slečna Sofie Navrátilová, Kaliště 

45 let oslaví dne 8. prosince pan Vladimír Holý, Kaliště 

45 let oslaví dne 15. prosince paní Marie Pivonková, Kaliště 

25 let oslaví dne 16. prosince slečna Hana Říhová, Kaliště 

90 let oslaví dne 28. prosince paní Marie Dvořáková, Býkovec 

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

 
Blahopřejeme také novomanželům Alžbětě a Janu Šindelářovým k uzavření manželství.  

Přejeme jim hlavně zdraví a rodinnou pohodu!  

 

Obecní úřad 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. 

Z došlých 
správných odpovědí 
s tajenkou 
z minulého čísla 
Zpravodaje, která 
zněla: „Moudrý 
člověk má své 
myšlenky v hlavě a 
hloupý na jazyku“ 
jsme na obecním 
úřadě za účasti 
autorky křížovky 
vylosovali jednoho 
výherce. Výherkyní 
je paní Lenka 
Seitlová, 
„chalupářka“ 
z malebné 
chaloupky Kaliště 
č.p. 53. 
Blahopřejerme! 
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