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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané a přátelé Kališť a Býkovce.
Letošní rok přinesl extrémní počasí – dlouhé a suché léto pokračovalo pěkným podzimem a
v jeho závěru ho vystřídala opravdová zima s přívaly sněhu a pořádným mrazem. Za dveřmi
jsou vánoce a oslavy Nového roku. Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a
v Novém roce hlavně zdraví a pohodu!
Ing. František Szczyrba, starosta

2. Informace obecního úřadu
V říjnu proběhly volby do zastupitelstev obcí. V naší obci byla opět vysoká volební účast
(64,03%) i přesto, že jsme Vám nabídli pouze jednu společnou kandidátní listinu. Chtěl bych
poděkovat všem voličům za účast u voleb a také naší volební komisi za její výkon i za
návštěvu voličů, kteří požádali o možnost volit doma do přenosné volební urny.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, konaném 31. 10. 2018 byli do funkcí starosty,
místostarosty a předsedů finančního a kontrolního výboru zvolení stejní zastupitelé jako
v minulém volebním období – Ing. František Szczyrba, Roman Krafka, Theodor Kalášek a
Ladislav Jakoubek. Předsedy nově ustavených výborů – technického a osadního pro místní
část Býkovec byli zvoleni František Piza a Jindřich Kučera. Zastupitelstvo doplnil nový
zastupitel pan Milan Horák z Býkovce.
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Chtěl bych poděkovat panu Vlastimilu Snížkovi, který
letos nekandidoval, za jeho práci, kterou pro obec
v minulosti jako starosta i jako zastupitel vykonal a
popřát mu hodně sil a zdraví do dalších let!
Jako tradičně i letos zbývá několik opozdilců, kteří
dosud nezaplatili za vodu. Zaplatit lze v hotovosti na
obecním úřadě – nejpozději v pátek 21. 12. 2018 (pak
budeme mít zavřeno až do 1. ledna včetně). V novém
roce lze zaplatit v tradičních úředních hodinách pondělí až čtvrtek od 9 do 12, v pátek od 16
do 19 hodin. Platbu lze provést také bezhotovostně na číslo účtu 1466997329/0800. Pokud
nevíte, kolik máte zaplatit, napište prosím SMS s dotazem na tel. číslo starosty 723 553 881,
v SMS prosím uveďte číslo vašeho domu. Od 1. ledna dochází ke zvýšení ceny vodného na
22,-Kč, cena stočného zůstala ve výši 8,- Kč (v Kališti tedy nově stojí 1m3 vody 30,- Kč,
v Býkovci 22,- Kč). Výše poplatků za psy a za svoz komunálního odpadu zůstala stejná jako
letos a budeme je vybírat od ledna 2019.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce jsme vydali novou obecně závaznou vyhlášku o
nočním klidu. Popudem k jejímu vydání bylo několik stížností na rušení nočního klidu a na
chování hostů v klubovně SDH. Více se dočtete v zápise ze zasedání zastupitelstva. Chtěl
bych i touto cestou vyzvat všechny občany a chalupáře k dodržování nočního klidu!
V říjnu se konal tradiční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. I tentokrát jsme
odevzdali velké množství odpadů. Rád bych poděkovat všem, kdož pomohli s nakládáním
odpadu za nevlídného počasí. Další svoz bude opět v květnu 2019. Technický výbor zajistil
dovoz kontejneru na železný šrot, který jsme umístili vedle školičky – je vidět z hlavní cesty.
V průběhu ledna se u kontejnerů na tříděný odpad vedle obecního úřadu objeví menší
popelnice určená k ukládání
znehodnocených rostlinných tuků
a olejů. Tyto oleje by měly být
napuštěny do uzavřených obalů,
ideálně do PET lahví nebo
kanystrů, např. po kapalině do
ostřikovačů. Svozová firma se
postará o jejich ekologickou
likvidaci. Upozorňuji, že tyto oleje
nepatří ani do standardních
popelnic na směsný odpad a v
žádném případě se nesmí lít do
kanalizace, kterou zanášejí!
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V kulturním domě se v říjnu konala taneční zábava a vyhodnocení Pelhřimovské ligy.
Tradiční rybí hody byly bohužel zrušeny, více v článku Vojty Šindeláře.
O první adventní neděli 2. 12. jsme letos již počtvrté společně rozsvítili náš vánoční
stromeček za zpěvu koled s dětmi a paní učitelkami z mateřské školy. I když bylo nevlídné
počasí, sešlo se nás opět hodně, za což bych vám chtěl moc poděkovat.

S dětmi i jejich příbuznými a zaměstnankyněmi MŠ jsme se za 14 dnů potkali znovu na
vánočním sousedském setkání v kulturním domě. I zde patří můj dík za perfektní organizaci
setkání!
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Členové nového technického výboru – pánové Josef Pulkrab a Petr Kuba opravili společně
s Františkem Vobrem na zahradě MŠ stříšku na domečku pro děti, kterou poničila vichřice.
Dále opravili stříšky na směrovkách na Javořici a udělali mnoho dalšího.
Brigády plánujeme konat i v příštím roce a chtěl bych moc poděkovat všem, kdož pomáhají
zvelebovat naši obec. Moc si jejich práce vážím!
V kulturním domě právě probíhá rekonstrukce WC vybranou firmou z Počátek. Ke vstupu do
KD lze v době rekonstrukce použít novou rampu, resp. vstup do klubovny SDH a poté
provizorní vstup přes pódium KD. Prosím návštěvníky akcí, aby dbali zvýšené opatrnosti!
V závěru roku proběhne tradiční silvestrovský výstup na Javořici s občerstvením v KD i u
hraničního dubu. Společných akcí v Kalištích i v Býkovci letos proběhlo hodně a budu se
těšit na setkání s vámi na všech akcích také v roce následujícím.
František Szczyrba

P.S. Milý vandale, Ty, co máš na svědomí přeštípnutý světelný řetěz, co Tě trápí, nosíš
v sobě komplexy z dětství nebo nenaplněné ambice, jsi z něčeho zklamaný,
nespokojený v zaměstnání nebo osobním životě, chybí Ti přátelé, nemáš rád
lidi nebo jsi plný závisti a nenávisti? Vezmi si, prosím, papír, na něj napiš
alespoň 50 podstatných i úplně nedůležitých věcí: své úspěchy, příjemné
vzpomínky, písničku, knihu, televizní pořad, zvířátko, člověka nebo jídlo,
které máš rád, své oblíbené věci, co Tě rozesměje, na co se těšíš, za co jsi
vděčný…. Až budeš ten seznam pročítat, možná si uvědomíš, že máš spoustu
důvodů, být šťastný a sám se sebou spokojený a nebudeš své zklamání a neúspěchy
navenek prezentovat způsobem člověka nedůstojným. Všem přeji hodně zdraví a vánoce
prožité v klidu, pokoře a míru.
Líba Pulkrabová7

3. Sdružení Pocta Vysočině oslavilo 10 let
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil v probíhající adventní době. Měla by
to být doba rozjímání, klidu, radosti a také bilancování. A
právě u jednoho bych se chtěl nyní na chvíli zastavit. Jak
mnozí víte, občanské sdružení Pocta Vysočině oslavilo právě
v letošním roce své desetileté působení.
A nyní pár asi těch nejvýznamnějších počinů z této desetileté
historie sdružení Pocta Vysočině.
23. 8. 2008 byla vysvěcena zástava, kterou sdružení osadě věnovalo. Na
heraldické přípravě znaku pracovalo sdružení Pocta Vysočině s ostatními
osadníky téměř půl roku, navíc vše v součinnosti s uznávanými a
certifikovanými heraldiky České republiky.
Na podzim 2008 byla podána sdružením Pocta Vysočině žádost o dotaci
na výstavbu kaple v Býkovci, ta měla symbolizovat nejen křesťanské
hodnoty, ale současně i být místem k setkávání a duchovnímu rozjímání
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všech, kteří k ní zavítají. Finanční prostředky na výstavbu kaple se nám podařilo zajistit,
žádost o dotaci byla úspěšná. Ihned se započalo s projektovými pracemi, které měl na
starosti pan Jindřich Kučera.
13. září 2008 byl vysvěcen základní kámen kaple a zároveň i prapor osady. Prapor
financovalo sdružení, základní kámen vytesal vlastnoručně pan Pavel Chadim, který se
významně podílel i na dalších akcích.
8. května 2009 byla vysvěcena dokončená kaple, kterou osada zasvětila Panně Marii,
prostřednici všech milostí.
7. května 2011 vyšlo z návsi ke kapli poutní procesí se soškou Panny Marie, věnovanou
osadě občanským sdružením. U kaple se konala mše svatá, při níž byla soška Panny Marie
vysvěcena.
V létě 2012 byla sdružením Pocta Vysočině věnována osadě Býkovec do užívání kruhová
lavička na návsi u kaštanu, kterou vyrobil přední umělecký kovář, třešťský rodák Petr Píša.
Lavička je příjemným místem k odpočinku pro všechny kolemjdoucí.
16. listopadu 2014 bylo osadě věnováno Poctou Vysočině razítko a pečetidlo se znakem
osady. Je často používáno při významných událostech, přípravě pamětních listin a při
jubileích v dějinách osady.
V listopadu 2015 se konaly v Býkovci první Martinské hody, ke kterým také dala popud
Pocta Vysočině. V podzimním období je to vítaná tradice, stvrzuje příchod zimy a otvírá
přípravy na blížící se vánoční svátky.
V roce 2017 uspořádalo občanské sdružení ve spolupráci s řadou dobrovolníků z osady
fotosoutěž „Býkovecké fotobraní“. Vyhlášení vítězů s výstavou všech fotografií proběhlo
16. 9. 2017. Druhý ročník se konal letos. Vystavovalo se přes 250 poutavých fotografií,
přibližujících především krásu naší Vysočiny. Na financování cen pro vítěze se podílela i
obec, za což jsme velice vděční.
18. srpna 2018 byly uspořádány Poctou Vysočině oslavy 670 let založení osady a 100 let
státnosti České republiky. U této příležitosti se také konala mše svatá u místní kaple. Na
závěr byly zasazeny a vysvěceny dvě lípy, symbol naší státnosti. Následně byla v kulturním
zařízení „U Kujóna“ slavnostně přestřižena páska nových přestavěných prostor, spojená s
jejich následnou prohlídkou.
Jestliže u zrodu těchto akcí
převážně stálo občanské sdružení
Pocta Vysočině, bez podpory,
pomoci a nadšení osadníků a
chalupářů, by většinou zůstalo jen
u těchto nápadů. Proto chceme
tímto poděkovat všem, kteří se na
zdárném a kvalitním uskutečnění
těchto akcí podíleli. Výjimečné
zásluhy zde má Antonín Veselý a
jeho dokonalá hudební aranžmá
písní, které doprovázejí naše
slavnosti a setkání, stejně jako za
jejich vynikající a mnohdy nekončící doprovod.
6

Samozřejmě,
před
založením
sdružení Pocta Vysočině naše
osada Býkovec již zaběhnuté své
vlastní pravidelné akce, které
většinou založila a úspěšně pořádá
především Jindřiška Kučerová s
rodinnými příslušníky a přáteli. A
vezměme je pěkně popořádku:
zabijačka,
masopust,
BDŽ
(Býkovecký den žen), pálení
čarodějnic, spoluúčast na pochodu
Soptíka, loučení s prázdninami,
výlov, který pořádají místní rybáři,
společný Mikuláš a na závěr roku i
silvestrovská oslava.
To bylo, je a doufejme, že i bude. A
co plánujeme do budoucna? Při
kladení věnců ke stému výročí
státnosti v obci Kaliště, jsme se
rozhodli najít důstojné místo a
postavit pomník padlým z obou
světových válek také v naší osadě,
protože padlí z Býkovce dosud
žádný nemají. To je náš záměr pro
nejbližší období. Myslím si, že je to
naší morální a mravní povinností.
Vážení spoluobčané, věřme, že vzniklé tradice udržíme, časem založíme další, nové a
kvalitní a hlavně, že najdeme v řadách mladých naše následovníky pro jejich udržení a
rozvíjení. Tradici není snadné vytvořit, ale mnohem těžší je ji udržet a rozvíjet.
Dovolte mi, abych na závěr popřál Vám a Vašim rodinám opravdu šťastné, radostné, klidné
a milostiplné Vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví. Vím, o čem mluvím.
Těšíme se na další společné zážitky. Pomohli jste nám uskutečnit naše sny. Děkujeme Vám a
poděkujme si navzájem.
text - Ing. Petr David, foto - Jindra Kučerová

4. Nezištná brigádnická pomoc osadníků při přestavbě
kulturního zařízení U Kujóna v roce 2018
Při přestavbě dokoupené části kulturního zařízení v Býkovci byly v letošním roce některé
práce prováděny brigádnicky a to vesměs bez nároku na odměnu. Jednalo se o likvidaci
křovin, odkop a úpravu terénu pro hřiště na nohejbal, bourací práce, vyklízení půdy,
vykopání podlah a odvoz na skládku. Byla provedena demontáž krytiny staré střechy a
provizorní zakrytí plachtami. Dle potřeby byly prováděny různé další pomocné práce.
7

Na těchto pracích bylo odpracováno 1 155 brig. hodin. Dále na úpravě obec. pozemků,
sečení a úklid větví po prořezu stromů a také při úklidu po letní bouřkové kalamitě, bylo
odpracováno 96 brig. hodin. Tyto brigády urychlily a zlevnily zprovoznění dokoupené části
kulturního zařízení. Brigád se účastnili místní občané a téměř všichni chalupáři dle svých
možností. Všem patří velký dík za aktivní přístup a odvedenou práci. Zvláštní dík pak patří
panu Pavlovi Lukášovi za bezplatné poskytnutí stavební techniky, bagru a nákladního auta
pro tyto brigády.
Osadní výbor Býkovec

5. Zakončení sezóny SDH Kaliště
V posledním čísle zpravodaje obce Kaliště jsem psal o blížícím se konci závodní sezóny,
proto o konečných výsledcích blíže napoví další řádky. Na konci září nás čekaly poslední dva
závody Pelhřimovské ligy, ve kterých jsme chtěli zabojovat o umístění v TOP 15. 22. září
v Českém Rudolci se nám to povedlo - díky desátému místu. V Markvarci, o týden později,
jsme už běželi naplno s tím, že buď se nám to povede s dobrým časem, nebo přijde nezdar.
Bohužel přišel nezdar. Nicméně v celkovém pořadí Pelhřimovské ligy v požárním útoku
(PLPÚ) jsme udrželi umístění do první patnáctky, čímž jsme splnili cíl pro tuto sezónu.
Oslavit umístění jsme mohli hned 13. října, kdy jsme pořádali taneční zábavu se skupinou
Wajt. Počet návštěvníků byl jasným důkazem, že po odchodu Ros3s ze scény jsme našli
plnohodnotnou náhradu.
O týden na to se v naší obci
konalo námětové cvičení,
které
potvrdilo
připravenost naší jednotky.
Hned další týden se letos
naposledy do Kališť sjely
hasičské týmy z širokého
okolí.
Důvodem
byl
Galavečer PLPÚ, jehož
pořádání se po dvou letech
ujmul opět náš sbor. Mezi
nejlepšími oceněnými týmy
se objevil i náš tým, který
skončil na konečném 14. místě. Na slavnostní vyhlášení výsledků navazovala diskotéka s DJ
Markem Grandem trvající až do ranních hodin. Na podzim byly rovněž v plánu tradiční rybí
hody, nicméně z nedostatku času členů sboru jsme museli tuto akci zrušit. Naštěstí se
jednalo o jedinou odřeknutou akci, neboť v prosinci se v naší klubovně setkali příznivci
karetní hry mariáš. Nesmíme opomenout ani závěr roku, který je věnován již několik let
Silvestrovskému výšlapu na Javořici a s ním spojeným občerstvením jak v našem kulturním
domě, tak po cestě na nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny.
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Za SDH Kaliště přeji občanům a přátelům obce Kaliště, našim příznivcům a všem, kteří se
s námi vždy rádi setkají, příjemné a pohodové Vánoční svátky a do nového roku především
zdraví, pohodu a mnoho příjemně strávených chvil.
Vojta Šindelář, velitel SDH Kaliště

6. Hlasujte v anketě Alej roku
Nevím, jestli víte o anketě Alej roku a o tom, že jsem v letošním
roce nominovala Kališťskou alej, nejdelší modřínovou alej v ČR. Její
délka je 2,43 km, byla vysázena v roce 1908. Tento přírodní skvost
je zapsán na národním seznamu přírodních památek. Zdaleka
viditelná dominanta krajiny rozhodně stojí za příjemnou
procházku! Zatím si vede dobře – v rámci kraje Vysočina je na
druhém místě /aktuálně 172 hlasů, pozn. redakce/. Záleží jen na
poslaných hlasech, z každé e-mailové adresy se dá hlasovat jen
jednou. Stačí navštívit webové stránky https://alejroku.cz/2018 a
vyhledat alej v seznamu nebo kliknout na políčko Hlasuj a zapojit
se do hlasování vyplněním jednoduchého formuláře. Budu ráda, když se zapojíte. Hlasování
končí 4. ledna 2019. Děkuji za každý hlas! Alej je skutečně majestátní – prošli jsme ji letos
v květnu. Hlavním cílem soutěže Alej roku je upozornit na nádherné krajinné prvky, kterými
aleje bezesporu jsou. Ať už se jedná o starší vzrostlé stromy nebo čerstvě zasazené malé
stromečky, které mají budoucnost (doufejme) před sebou.
RNDr. Eva Přechová
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7. Křížovka o ceny

Autorem citátu v tajence je Jan Tříska.
Minulé Sudoku asi bylo těžké,
nedostali jsme žádnou správnou
odpověď. Správné odpovědi přišly
na prázdninovou Zebru –
dodatečně jsme vylosovali jednu
vítězku a tou je paní Monika
Strašíková. Blahopřejeme!
Správnou odpověď tajenky
zašlete do konce ledna 2019 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
dárkovým balíčkem a zveřejníme
v příštím vydání Zpravodaje!

VODOROVNĚ:
1. Švédská automobilka; psovitá šelma; mexické platidlo;
bodlákovitá bylina; město v Belgii;
2. Rostlina podobná heřmánku; chemická značka
fenylalaninu; Chilský přístav; dezinf. prostředek;
poloměr; dračí obydlí;
3. Příslovce místa; nástroj na nehty; MPZ Norska;
římskými čísly 55; Čapkovo drama; ocas;
4. Babišovo hnutí; dopravní prostředek; 2. díl tajenky;
močový katetr;
5. Označení autoškoly; naše ponorná řeka; prodejce
nábytku; řeka v Londýně; oblak;
6. Střední délka sukně; kožené vaky; bývalý hokejový
brankář; rytmické celky; arabská vonná esence;
7. Obyvatel Marsu; jméno herečky DuVall; značka kyslíku;
jeden z pokémonů; kovová jídelní miska;
8. Anglicky "já"; spojovací součástka; rumunská měna;
nahý obraz; druh gibona; Proškův pes; pracovnělékařské služby;
9. Obyvatelé jednoho státu; posedlost; Komerční banka;
hostina; podnik ve Vodochodech; římská padesátka;
10. Zájmeno osobní; náš barokní skladatel; zvyk; vše; rusky
ano;
11. Včelí produkt; perfektní; úzkonosá opice; náš zpěvák;
12. 5. díl tajenky; český básník; česká televize;
13. Pouzdro na šípy; nikoliv; zběžně; mužské jméno; silná
káva;
14. Peruánský vládce; tropické ovoce; osamocena; dlouhá
samohláska; avivážní prostředek;

SVISLE:
A. Pracoval s vrtačkou; míti hodně rád;
B. Hájová bylina; menší klavír; lov;
C. Francouzský určitý člen; 1. díl tajenky; německy
"to"; indiánská zbraň;
D. Podnik v Dačicích; značka vanadu; vlákno; přítel
Jerryho;
E. Omámil; kilometr; sídlo ve Francii; písečný
přesyp;
F. 4. díl tajenky; pro nemoc nechodí do práce;
G. Bovdeny; mám potřebu; sumerský velekněz;
hernie;
H. Vyrůstají ze semínka; kovbojský provaz; ten;
I. Ozdoba na kolech auta; Effovy iniciály; bájný
český kníže;
J. Stoupenec etnokracie; správní jednotka;
milisekunda;
K. Hromadný výstřel; pivovar v Hanušovicích; stát v
jihovýchodní Asii;
L. Kulturně výchovná činnost; německy "orel"; apel;
M. Taneční podlaha; drobný domácí dobytek; nádor
svalové tkáně;
N. Unie výtvarných umělců; iniciály zpěváka Maxe;
legendárná anglický král; lodičkové sáně laponců;
O. Prohra; kapalná;
P. List papíru; kapradina; antilopa koňská;
Q. Předložka; 3. díl tajenky; solomizační slabika;
R. Pseudonym Gogolo; střevní parazit; roztržka;
S. Pukavý plod; MPZ Austrálie; malá loď;
T. Řídící tyč; předpona slov, znanenající poruchu;
ploutvonožec;
Líba Pulkrabová
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8. Připravované akce
Obecní úřad ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů, mateřskou školou, občany a
chalupáři z Býkovce připravují na konci roku 2018 a v prvním čtvrtletí roku 2019 tyto akce:
31. 12. 2018
pondělí
31. 12. 2018
pondělí
únor 2019
2. 3. 2019
sobota
2. 3. 2019
sobota
9. 3. 2019
sobota
9. 3. 2019
sobota

Silvestrovský výstup na Javořici
občerstvení v KD
Růžový silvestr
a vítání Nového roku
Kališťský den žen
Posezení s harmonikáři, letos dříve…
Masopust v Býkovci
průvod masek a odpolední posezení
Masopust v Kališti
Dopolední průvod masek
Býkovecký den žen
tradiční oslava u Kujóna
Hasičský ples
hraje skupina JIP band

Začátek v 9 hodin
v KD v Kališti
Začátek v 18 hodin
v KD v Býkovci
Začátek v 16 hodin
v klubovně SDH Kaliště
Začátek ve 14 hodin
v KD v Býkovci
Začátek v 9 hodin
na návsi v Kališti
Začátek v 18 hodin
v KD v Býkovci
Začátek ve 20 hodin
v KD v Kališti

9. Životní jubilea
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
30 let oslaví dne 6. února pan Roman Krafka, Kaliště
20 let oslaví dne 8. února pan Ondřej Zapletal, Kaliště
10 let oslaví dne 10. února pan Jan Kudrna, Býkovec
75 let oslaví dne 3. března pan Jaroslav Hájek, Kaliště
25 let oslaví dne 8. března paní Ing. Lucie Strašíková,
Kaliště

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Obecní úřad Kaliště
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PF 2019
Zdraví, pohodu a mnoho úspěchů v novém roce Vám přejí
za obecní úřad Kaliště
František Szczyrba, Roman Krafka a Vlaďka Čekalová

Zpravodaj vydává obecní úřad Kaliště, registrováno ministerstvem kultury ev. č. MK ČR E 21901
Pokud chcete přispět do příštího čísla, zašlete prosím do 15. 3. 2019 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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