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

Léto bohužel znovu uteklo jako voda. Doufám, že jste si všichni užili sluneční paprsky a 

naakumulovali jste si je na dlouhé podzimní a zimní večery, které jsou před námi. Chtěl bych v úvodu 

napsat něco optimistického a povzbuzujícího do dalších dnů. Ale sorry, nic kloudného mně 

nenapadá… Včera jsem zahájil oslavu svých 55tých narozenin (v minulém Zpravodaji omylem 

utajených, neb jsem si na sebe nevzpomenul…). Tak přeji všem, ať ty následující dny přežijeme ve 

zdraví a ať se máme rádi. Rád bych poděkoval všem za gratulace a už nyní se těším na setkání s vámi 

na dalších akcích v Býkovci nebo v Kališti! 

                                     Ing. František Szczyrba, starosta obce 

2. Informace obecního úřadu  
Na začátku léta skončila rekonstrukce topení v kulturním domě a bylo potřeba po řemeslnících 

uklidit, abychom mohli znovu pořádat kulturní a společenské akce. Na to, že byla doba dovolených, 

se nás na úklidu sešlo dost a já bych rád také touto cestou poděkoval za vaši účast a pomoc. Díky 

nepříznivému počasí jsme čerstvě uklizený kulturní dům využili záhy na tradiční kališťské pouti, na 

které byla poměrně hojná účast a myslím, že se nám znovu vydařila. K tanci i poslechu nám zahrála 

kapela CountryMix. A jak je vidět z přiložených fotografiíí, tak jsme si zatančili a děti si zaskotačili ve 

skákacím hradu. 

    

Na konci léta jsme se sešli na akci Rozloučení s létem, kdy jsme si opekli buřty a pobavili se venku do 

pozdních nočních hodin. Chtěl bych moc poděkovat za vaši účast! 
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V neděli 29. 8.2021  převzal náš občan, nejplodnější autor dechovkových textů, pan Jaroslav Hájek 

v Počátkách ocenění za dlouholetou spolupráci s Počáteckou dechovkou. Rád bych také poblahopřál 

našim chalupářům, pánům Seitlovi a Volavkovi, k úspěchu v turnaji v nohejbalu v Býkovci za krásné 

vítězství a pak také panu Andělovi za vítězství v televizní soutěži Kde domov můj na ČT1 s výhrou 10 

tisíc korun. Blahopřejeme! 

   

V létě v Kališti proběhlo ve třech vlnách asfaltování děr, výtluků a také prostoru za obecním 

obchůdkem, na který se přistavuje kontejner na bio odpad. V říjnu proběhne ještě jedna etapa oprav 

kolem obecního úřadu a v přilehlých komunikacích. Taky jsme měli opravu poruchy vody pod 

domem č. 91 vedle obecního úřadu firmou pana Jebavého. A do mateřské školy jsme pořídili zánovní 

konvektomat, který zjednoduší paní kuchařce vaření obědů nejen pro děti ale také pro ostatní 

strávníky.  

    

     
Příští víkend ve dnech 8. a 9. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební 

místnost v budově obecního úřadu Kaliště bude otevřena v pátek  od 14 do 22 hodin a v sobotu od 

8 do 14 hodin. Vyzývám všechny občany nad 18 let k účasti ve volbách.  

Dne 23.října se uskuteční podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Moc rád bych 

na tomto místě poděkoval všem, kdož přijdou pomoc s jeho úklidem.  

Odvoz bioodpadu bude garantován do konce října, v listopadu dle počasí.  

A to je vše. Těším se na brzké setkání s vámi v obecním obchůdku a na dalších akcích v Kališti                    

i v Býkovci!                                                                                                                               Ing. František Szczyrba 
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3. V Býkovci se stále něco děje 
Vážení čtenáři, než zavanou studené vichry a opadá listí, 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, jak je u nás 

zvykem, pokud to ale umožňovala vládní nařízení. 

 Jeden z prvních skvělých počinů byl inspirativní společenský večer, který pořádal a 

finančně zajišťoval jeden z nejaktivnějších a zároveň nejvíce zdravotně, a nejen covidem, postižených 

osadníků, pan Pavel Chadim, alias Rejža. Ten hodil rukavici všem, kteří o něčem podobném zatím jen 

přemýšlí, pokud vůbec dospěli do tohoto stádia, byť jsou ve srovnání s ním na tom po všech stránkách 

nesrovnatelně lépe. Prostě řekl: „Dlouho tu nic nebylo a kdoví, kdy bude, tak 

já platím prase a všechny vás zvu“. Dál nemusím jeho počin komentovat, 

přesto – panu Pavlu Chadimovi velká poklona.  

17. 7. proběhla Býkovecká lávka. Přejezdu lávky na rybníku pana Lukáše, se 

zúčastnilo 11 závodníků. Není to mnoho, ale určitě je to výzva pro příště. 

V krásném prostředí a při pěkném počasí si cestu na soutěž našlo přes 

padesát diváků, především rodiny s dětmi. Ti všichni si akci opravdu užili. 

Vítězem se stal Vojtěch Morava, v těsném závěsu za ním skončily sestry, 

Tereza a Markéta Kučerovy. Celé úspěšné odpoledne pokračovalo 

přehlídkou dětských masek a převleků, pod stanem u Kujóna. Večer završil 

tanec a skvělá „zelňačka“ od Mimy Chadimové s hudbou Tonny Happy, alias 

Mgr. Antonín Veselý. 

Asi dva týdny poté jsme se prošli po trase pochodu Býkovecká sedmička. Pochod si získává na oblibě. Možná 

příští rok sdružení Pocta Vysočině profinancuje společně se zájemci trička s logem pochodu. 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 hlouposti 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 

světoznámé galerie MoMA, kousek od Páté v New Yorku.  

Manželům Habermannovým děkuji za jejich vstřícnost. A 

příští rok, dá-li Bůh na shledanou. 

V srpnu byla také po několika měsících dokončena oprava mostku poničeného těžkou technikou, který vedl 

přes potok, u Kudrnova mlýna. To bylo radosti, hlavně u majitelů přilehlé nemovitosti za potokem. Již 

nemuseli spoléhat na blahovůli sousedů a složitě jezdit přes jejich pozemky nebo skákat o tyči přes potok, 

s batohem na zádech. Nemalé náklady v řádu statisíců na opravu převzala obec, za což děkujeme. Myslím si 

ale, že podílet se na opravě má i ten, který mostek poškodil a je zřejmě pro tyto účely i pojištěn.   
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Ve velkém počtu jsme na konci druhého zářijového týdne oslavili osmdesátiny našeho rodáka, stavitele, 

zakladatele početné rodiny, zastupitele a nebojím se to říct, největší osadní osobnosti současnosti, pana 

Jindřicha Kučery. Správně je měl již loni v listopadu, ale kvůli covidu se nic konat nemohlo, proto je odpálil 

letos. A stálo to, myslím si, za to. Ještě jednou velká gratulace a dík za snahu dávat věci do pořádku a „poprat“ 

se za osadu a dobro obce. 

V září, se konaly další dvě akce. První byl turnaj v nohejbale, který se pořádá již třetím rokem, tzv. Šafář Cup, 

později zvaný též „Achilovka Cup“. To z toho důvodu, že zatím v každém ročníku si někdo achilovku skutečně 

přetrhl. A nejinak tomu bylo i letos, bohužel, tradici jsme zůstali věrni… Turnaje se zúčastnilo pět tříčlenných 

družstev, na stupni nejvyšším stanulo, stejně jako loni, družstvo nohejbalistů z Kaliště. Gratulujeme vítězi, 

poraženým vzdáváme čest. 

Poslední akcí, kterou pořádala především Jindřiška 

Kučerová, byly „Senior game“. Původně Dětský den, na který 

ale, bohužel, nemohlo z různých důvodů přijít dostatek dětí. 

Některé odrostly, jiné onemocněly, některé jsou zatím ještě 

u matčina prsu, další prostě nemohly. Proto to byl více méně 

i Den seniorů. Zábavných soutěží se tedy zúčastnila vedle 

dětí, i celá řada osadníků, mnozí v pokročilém věku a bylo 

vidět, že je akce baví. Co bylo dobré, všichni přežili, nikdo si 

neutrhnul achilovku, ani neutrpěl jiné zranění. 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 menší rezervy.  Ve slunném podvečeru všem vyhrávala i 

tentokrát hudba Tonny Happy a všichni se dobře bavili, dovolím si říct, v rodinném prostředí našeho Kujóna. 

Musím samozřejmě zmínit ještě jednu akci. Bylo to srpnové, přátelské setkání s naším starostou, které se 

uskutečnilo na základě mého článku, za druhé čtvrtletí, o způsobu těžby kůrovcového dřeva, v katastru naší 

osady. Za vstřícnost děkuji panu starostovi Ing. Františkovi Szczyrbovi a jeho zástupci, panu Krafkovi. Za naši 

osadu se setkání zúčastnilo 22 osadníků, z toho i dva zastupitelé, pánové Kučera a Horák. Takže vlastně 4/7 

zastupitelstva. A to je pěkná účast a zájem o věci veřejné, co říkáte?  

Cílem bylo dostat fundované odpovědi z první ruky na otázky spojené se způsobem těžby, kontrolou těžby, 

sanací škod, způsobenými těžaři, atd, aby se zamezilo zbytečným řečem a dezinformacím a hlavně finančním 

ztrátám obce. A odpovědí se nám dostalo. 

 Zde je stručný závěr, už žádné dezinformace: 

Smlouva. která je pro obec naprosto nevýhodná, byla uzavřena za minulého starosty, nedá se s ní nic dělat, 

pokud nenajdeme náhradu, tedy novou těžařskou firmu. Možná byly dostatečná, když se tehdy těžilo pár set 

kubíků dřeva. A aby se podepsal doplněk špatné smlouvy, s cílem udělat ji pro obec alespoň trochu 

přijatelnou, k tomu jsou potřeba dva. Těžařskou firmu asi nikam nedotlačíme, pokud se o to zastupitelstvo 

alespoň pokusí, budeme rádi. A pokud by se to povedlo, bude to rovno téměř zázraku. A škody způsobené 

těžbou, úklid lesa, výsadba nového?   Vypadá to zatím tak, že vzniklé škody a další činnosti spjaté s těžbou a 

rekultivací, bude sanovat obec. Tak jsem to pochopil.A je klid. Už víme, že nic moc, spíš nic nezmůžeme, ale 

protože jsme za osadu zápis ze setkání podepsali a předali na veřejné schůzi obce s tím, aby byl zahrnut do 

zápisu, můžeme a vlastně musíme, pokud nechceme ztratit charakter, provést kontrolu plnění jednotlivých 

bodů. Já tuto kontrolu dělat asi nebudu. Snažím se už v této věci chovat jako budhista. Věci, které nemohu 

ovlivnit, neřeším, už mě proto nevyvádí z klidu a rozjímání a slovy Egypťana 

Sinuheta, nejsou víc, než bzučením mouchy u mých uší... No, a nakonec si mnozí 

osadníci u nás i odechnou, protože mají strach, že díky těmto aktivitám, nemusí 
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osada z obce dostat už ani korunu. Co vy na to? A co já na to? Slovy klasika: Na tváři lehký smích, hluboký 

v srdci žal…   

Úspěšný, zdravý a barevný podzim přeji vám všem. Už po volbách se těším na další hezký článek a naší 
skvělé budoucnosti, nejen v osadě. 

Petr David, Pocta Vysočině 

PS 1. Stáhnul jsem si do mobilu další aplikaci „PlantNet“. Je to podobně fascinující jako zpěvy ptáků,  kterém 

jsem psal minule. Vyfotíte část rostliny, stromu, keře, tedy květ, kůru, list nebo plod a dozvíte se, co jste 

vyfotili. Učím se tak znát naše polní i luční kvítí, a další dary přírody, jménem je znávaly dokonale třeba naše 

babičky.  Poznali byste například Čekanku, Jestřábník, Pcháč nebo Zeměžluč? Já už ano. 

PS 2. Všechny v článku zmíněné společné akce, jsme si financovali z vlastních zdrojů nebo byly finančně 
zajištěny konkrétními fyzickými osobami. A nejen tyto. 

4. Zajímavosti z okolí 
Studánka Kaliště - Zurčenka se nachází na spojovací cestě mezi Kalištěmi a Janštýnem, nad 

obcí vlevo, v mladém smrkovém lesíku. Pro ty kteří mají telefon s GPS modulem je lokace 

49.244350,15.311275. Pro ty, kteří tento telefon nemají, je poznávací znamení nízký mladý 

lesík a na jeho okraji dva mladé duby a nebo zajít na kraj lesíku a poslouchat. Teď už zbývá 

jen udělat rozbor vody a doplnit hrneček.       Najde se dobrovolník?  

Pro informaci uvádím že úprava studánky byla odsouhlasena manželi Matějkovými, majiteli 

pozemku.  

 
Luboš Seitl 
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5. Luštění o ceny  
Muž povídá lékaři: "Pane doktore, vy jste snad kouzelník, ty léky, co jste mi napsal, mě vyléčily!"  
"Kouzelník je lékárník, protože jsem vám místo receptu omylem dal papír, na kterém jsem…." 

 
 

Z došlých správných odpovědí, kterých bylo tentokrát hodně,  

vybrala paní Líba Pulkrabová za účasti 3 svědků  nově šest 

výherců – jednoho vítěze a dva na druhém a tři na třetím. 

Na prvním místě je paní Jana Keřkovská, na druhém místě jsou 

paní Věra Pulkrábová a slečna Marcela Murová a třetí místo 

obsadily slečna Ellen Vondráčková (od Kamanů), paní Lenka 

Seitlová a paní Marie Veselá z Býkovce. Vítězky 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 října 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 

                                                                                                                                            

VODOROVNĚ: 

1. MPZ České republiky; z velké dálky; 
2. Ochrana dýchacích cest; 
3. Hudební nástroj podobný kolovrátku; 

iniciály Effy; 
4. Ruský vládce; iniciály Mandlové; 

symetrála; 
5. Slepičí citoslovce; asociace cestovních 

kanceláří; 
6. Znovu; rámová pila; 
7. Vadný výrobek; SPZ Pardubic; 

8. Lepy; živnostenský rejstřík; 
9. Otcové zastarale; evropské knížectví; 
10. Značka audiokazet; extrakt; 
11. Mužské jméno; iniciály Kabátové; 
12. Vpád; anglicky "ano"; 
13. Zesvětlit; iniciály Engeho; 
14. Počítat; 
15. Iniciály bubeníka Beatles; obložený; 

SVISLE: 

A. Tvrdá droga; zášť; zkratka; 
B. Túje; hudební styl; svit; 
C. 1. díl tajenky; 
D. Změněná pracovní schopnost; popravčí 

(mn. č.); severský stát; 
E. Ženské jméno; číslovka; goniometrická 

funkce; 
F. Vůně; citoslovce klovnutí; váhové 

jednotky; 
G. Rozlehlé pole; cestovní kancelář; druh 

koření; Tyršův odznak zdatnosti; 
H. MPZ Egypta; část domu; draví ptáci; 

vevnitř; 
I. Kokain slang.; 2. díl tajenky; uhlovodík se 

dvěma uhlíky; 
J. Plošná výměra; dravý pták; zasévaný; 

 

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
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6. Připravované akce 
V dalším čtvrtletí roku jsou naplánovány tyto akce: 
23. 10. 2021 

sobota 

Svoz objemového a nebezpečného odpadu 
prosíme občany o pomoc s nakládáním 

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

28. 10. 2021 

čtvrtek 

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

od 8 do 14 hodin  
dle harmonogramu 

13. 11. 2021 

sobota 

Rybí hody 
tradiční zábava se skupinou JIP Band a hosté 

začátek ve 17 hodin  
v KD v Kališti* 

?. 12. 2021 

sobota 

Mikulášská besídka 
přesný termín ani čas není zatím znám 

začátek v ? hodin  
v KD v Býkovci* 

18. 12. 2021 

sobota 

Sousedské setkání 
vystoupení dětí z mateřské školy Kaliště 

začátek ve 14 hodin  
v KD v Kališti* 

* akce se uskuteční jen pokud to dovolí epidemiologická situace 
 

 
 

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

50 let oslaví dne 21. října pan Pavel Lojda, Kaliště  

25 let oslaví dne 18. listopadu paní Alžběta Šindelářová, Kaliště  

65 let oslaví dne 14. prosince paní Libuše Pulkrabová, Kaliště 

 

 

Blahopřejeme také manželům Alžbětě a Janu Šindelářovým k narození dcerky Julie dne 20.8.2021.  

          

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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