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

Před čtvrt rokem jsem nám na tomto místě všem přál, aby byl letošní rok klidnější než ten 

loňský, poznamenaný epidemií koronaviru. V prosinci mě ani ve snu nenapadlo, že budeme 

v březnu téměř on-line sledovat bezprecedentní a ničím neospraveditelné napadení Ukrajiny 

ruskými vojsky.  

Přeji nám všem především mír, zdraví a klid! Těším se na další setkání s vámi  v našem 

obecním obchůdku a na dalších akcích v Býkovci nebo v Kališti! 

                                     Ing. František Szczyrba, starosta obce 

2. Informace obecního úřadu  
Zima byla letos bohatá na sníh a na cestách nám po ní zůstalo nemálo posypového materiálu. 

Chtěl bych hned v úvodu poděkovat pánům Jakoubkům a Tomáši Kalců za úklid sněhu a také 

vám všem, kdož pomáháte s úklidem posypového materiálu. 

      

17. února jsme si v Kališti „užili“ 37 hodinový výpadek proudu, způsobený pádem stromů na 

vedení vysokého napětí a poškození stožáru a části vedení na louce od hřiště směrem ke 

kamenictví Granit Máca. I zde bych rád poděkoval Láďovi Jakoubkovi i pánům Kalců za 

zprovoznění, resp. zapůjčení elektrocentrály do obecního obchůdku. Výpadek proudu se 

netýkal Býkovce, protože ten je napájen z jiného vedení. 

     
Hned v sobotu 19. února jsme měli v klubovně SDH masopustní posezení s harmonikářem  
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za účasti mnoha z vás. Akce se myslím vydařila, jak je patrno z následujích obrázků 

(mimochodem další si můžete prohlédnout na stránkách obce www.obec-kaliste.cz ). 

   

V obecním obchůdku jsme v lednu a únoru provedli přestavbu části bývalého skladu na nový 

prodejní prostor, kam jsme přemístili pivo, limonády, zeleninu a substráty a na uvolněné 

místo jsme rozšířili sortiment drogerie. Ke slavnostnímu otevření nových prostor došlo při 

oslavě 2. výročí otevření obecního obchůdku, která byla letos o měsíc posunutá na 5. března. 

Chtěl bych moc poděkovat Majce Horákové a Hance Baďoučkové za pomoc s přemístěním 

mnoha druhů zboží i za provedený úklid a také pánům Petrovi Brychtovi a Tomáši Kalců za 

demontáž a novou montáž regálů.  

   
A také už máme za sebou 2 opravy prasklého vodovodního potrubí – v únoru v Býkovci a 

v březnu v Kališti. A v Kališti právě probíhají výkopové práce na přemístění části vedení 

nízkého napětí ze sloupů do země. Na jaře, resp. v létě plánujeme stejně jako vloni a předloni 

opravy obecních cest nástřikem směsi asfaltu s drobným štěrkem v Kališti i Býkovci. 

      

http://www.obec-kaliste.cz/
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Díky uvolnění protokoronavirových opatření se letos konečně mohl konat 19. března 

v kulturním domě tradiční hasičský ples s také tradiční kapelou JIP band. Plesu s bohatou 

tombolou se zúčastnilo mnoho tancechtivých hostů a dobrá zábava byla až do ranních hodin. 

Děkuji všem, kdož přišli nebo pomohli s přípravou a obsluhováním a těším se s vámi 

naviděnou v sobotu 30. dubna na tradičním pálení čarodějnic. 

   

Ale před tím, v sobotu 30. dubna, proběhne jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu, od 8:50 v Býkovci a od 10 hodin v Kališti. Rád bych vás všechny vyzval k pomoci 

s nakládáním přivezeného odpadu do přistavených svozových aut. 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval vám všem, kdož jste v březnu přispěli do zapečetěné 

kasičky v našem obecním obchůdku. Vybrala se úctyhodná částka 6 780,- Kč, za kterou jsme, 

po dohodě s majiteli ubytovny v Janštejně, zakoupili ženám a dětem uprchlým z válkou 

zmítané Ukrajiny pro vybavení společné kulturní místnosti novou televizi a rychlovarnou 

konvici. K daru jsme přidali sladkosti pro děti a mnoho hygienichých a čistících prostředků. 

Vaší pomoci si velice vážím a moc Vám za ni děkuji.  

Těším se na brzké setkání s vámi v obecním obchůdku a na dalších akcích v Kališti nebo 

v Býkovci!                                                                                                                          

Ing. František Szczyrba, starosta obce 

P. S. 

   
V únoru v klubovně SDH oslavil 50 let Martin Kõrber. Oslava byla vydařená, gratulantů přišlo 

hodně. Přejeme hodně zdraví všem! 
Redakce Zpravodaje 
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3. Co je nového v Býkovci? 
 
Hezké předvelikonoční dny, vážení čtenáři a přátelé naší osady.  

 
Váhavými krůčky batolící se jaro, se jakoby nečekaně svezlo z postýlky, 
usmálo se na nás, dotklo se našich tváří teplými prstíky, aby jako vždy, 
přiběhla jeho starší sestřička zima, plácla ho pěkně po prdýlce a odvedla ho 
pěkně zpátky na kutě.  

A co se dělo za poslední měsíce u nás? Především Masopust se nebývale vydařil.  Osadou 
procházelo na 60 masek dospělých a dětí. To je v historii osady asi absolutní rekord. A opět 
musíme obdivovat vynalézavost a kreativitu mnoha našich spoluosadníků, kteří do svých 
masek vnášejí nebývalou invenci, vyrábí si je sami a šokují tak většinu z nás. Takový masopust 
nemá mnoho vsí v naší v republice, věřte mi. Z některých fotografií to můžete posoudit sami.  

   

Druhou vydařenou akcí byla oslava dne žen, který se u nás slaví jako BDŽ (Býkovecký den 
žen). Naše babičky, ženy, dámy, slečny a děvčata, obdržely krásný karafiát, nejen, jako 
poděkování za svou laskavost, práci a úsměvy, ale i za vše tajemné, čímž se odvděčují nám, 
mužům. Jako při této akci například vynikající svíčkovou a domácími zákusky, aby za 
doprovodu písní v podání našeho hudebního mistra, Antonína Veselého, protančily s tance 
chtivými muži, své střevíčky.  
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A co dál? Nyní se již těšíme na nadcházející dny, kdy nás čekají především Velikonoce, které 
bude provázet tradiční řehtání a pomlázka.  
V květnu bude následovat pouť, která je plánovaná na 14.5. a na kterou se již všichni těšíme. 
Vážení osadníci a přátelé naší osady, dovolte mi na závěr, popřát vám všem krásné svátky 
jara, hodně zdraví a pohody. 

 Za osadu Býkovec, Petr David, Pocta Vysočině, fotky Jindřiška Kučerová              

4. Troška poezie 
Ta vesnička na Jihlavsku, 

mezi lesy schovaná. 

Ta ves, k níž neodmyslitelně patří 

žába kamenná. 

Žabička z kamene  

kouká se na lidi 

pyšnýma očima, 

není namyšlená, 

ona však právo na to má. 

Když kdysi před léty 

našla nám Hamerský potok, 

lidé ze starého Kaliště našli ji 

a ona žabka zachránila je. 

Ta hrdinka tu, naštěstí, 

pořád tu s námi je. 

 

Nikdy by nezabil 
Petr David 

 
Nikdy by nezabil, ani svou myšlenkou, 

to než se rozloučil s dcerou a manželkou. 
Tam kde ho tlačilo obětí od táty, 

má dneska zásobník a ruční granáty. 
Polibek od mámy, tak něžný velice, 

smyl navždy studený řemínek přilbice. 
Vždyť ještě předvčírem jel metrem do práce, 

než díky šílenství skončila legrace. 
 

Kdo tohle pro Krista u čerta pochopí, 
let rájem změnil se, v blátivé zákopy. 

Panenku od dcery a fotku rodiny, 
na prsou nyní má, jako štít jediný. 

S hvězdami nad hlavou ptá se teď měsíce, 
jak může pár lidí, pobláznit tisíce. 

Je to jak infekce, strach se jí postavit, 
 nemyslet, opít se, doma vše pomluvit. 

Dále stojí v Kalištích lípa stoletá, 

již máme ve znaku. 

Vítá nás, vítá, 

hned vedle obchůdku. 

Líbí se mi Kaliště, 

je to má rodná vesnice. 

Mám ji ráda, 

ze všech nejvíce! 

Žaneta Murová, Kaliště, 16 let 

 

 

 

 

 

 

 

Pak národ myslících, od starců po děti,  
 jsou hrací figurky, nemajíc ponětí. 
Nemajíc ponětí, jaký tah určí jim, 

ten který vrhá ten, po kraji temný stín.  
 Infrahled na helmě toulá se po kraji,  
a termo kamera, laň v mlází odhalí. 

Jak by se na chvíli procházel v Edenu, 
snad ta laň brzy se přivine k jelenu.  

 
Vtom z lesa rojí se postavy nepřátel, 

jak blázen klidný byl, když byli na dostřel. 
Oči se sevřely v uzoučké štěrbiny 
a z čety vetřelců nezůstal jediný. 

A ráno v oparu, krásném jak pohádka, 
kazí jen mrtvoly, co přišly na jatka. 

Jen mezi vojáky, mladými bez jména, 
k hrůze své uviděl laň a s ní jelena. 
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5. Luštění o ceny  
"Proč se stěhujejte?" ptá se sousedka druhé. "Vždyť jste tu bydlela 20 let." "Ale, …. „  

Dokončení najdete v naší křížovce: 

VODOROVNĚ:  
1. Kapka; příspěvek do společného jmění manželů; 
pěvecké těleso; 
2. Důvěřivý naiva; úskok; vodní živočich; 
3. Osobná zájmeno; sotva; shluk rostlin; 
4. Jméno Ovidia; nit mezi dvěma vpichy; emblén; 
5. Časopis pro ženy; staročeské zájmeno; blána 
obalující mozek; 
6. Vydavatel; podvádět; 
7. Poloosel; stupňovitý vodopád; 
8. . Improvizované přístřeší; prodejní stůl; náhlá 
změna; 
9. Hmyzí společenství; onemocnění štítné žlázy; 
dopal; 
10. Sibiřská řeka; rozsívati; aljašské souostroví; 
11. Javory; pookřát; zkratka pro "záchytku"; 
12. Ve svém bytě; šroub do dřeva; netečný plyn; 
13. Značka dusíku; již; dráp; zášti; 
14. Drobný motýlek příbuzný molu; město v 
Českém ráji; 
15. Pražský potok; ostny; zámořská velmoc; 
16. Tamten; organická sloučenina karboxylové 
kyseliny; jednotka napětí; 
17. Vychovatelka; taktéž; cizí sudokopytník; 

SVISLE: 
A. Spěch; sušenka; časové období; spodek 
nádoby; závodní saně; 
B. Řeka na Sibiři; karetní trumf; křivka klenby; 
osobní zájmeno;   
C. 1. díl tajenky; 
D. Ženský hlas; uhlovodík s 8 atomy uhlíku; 
alkoholické nápoje; slovenské město; 

E. Chlup; starořek; znoje; předložka; vylamovat;    F. Nápoj bohů; nosič břemen; rataj; stav bez světla; 
G. Bodlina; kloudně; druh výšivky; eskamontáž;     H. Smrštění; netkaná textilie; zcela polít; drinky pro všechny;  
I. Krátké upití; dravá mořská ryba; sokolská slavnost; seveřan; zběhovec;        J. 2. díl tajenky; osobní zájmeno; 
K. Defenzíva; hodně; anglicky "okrást"; metropole Norska;      L. Antoušek; popravčí; nahotinky; touhy; buničina; 

V minulém luštění o ceny jste měli z písmen slova KALIŠTĚ sestavit nová smysluplná slova. Z došlých 

správných odpovědí vybrala podle vytvořeného největšího počtu slov paní Líba Pulkrabová  za účasti 

3 svědků tyto vítěze: na prvním místě paní Mílu Andělovou, na druhém místě manželé Seitlovi a 

manželé Foltinovi a na třetím paní Marii Matějkovou, Věru Pulkrábovou a Martinu Venkrbcovou.  

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 května 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  

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
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6. Připravované akce 
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 jsou naplánovány tyto akce: 
30. 4. 2022 

sobota 

Pálení čarodějnic 

tradiční akce s malým ohníčkem… 

Začátek v 18 hodin  
vedle budovy pavilonu  

30. 4. 2022 

sobota 

Pálení čarodějnic 

tradiční akce u Kujóna 

Začátek v 18 hodin  
u KD v Býkovci  

14. 5. 2022 

sobota 

Pouť u kapličky 
po pouti posezení za KD u Kujóna 

Začátek ve 14 hodin 
u kapličky v Býkovci 

květen 2022 

sobota 

Sousedské setkání 

s dětmi a paní učitelkami z MŠ 

Začátek ve 14 hodin  
v KD v Kališti  

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

80 let oslaví dne 9. dubna pan Ludvík Pulkráb, Kaliště  

75 let oslaví dne 11. dubna pan Karel Holý, Kaliště  

75 let oslaví dne 14. května pan František Vobr, Kaliště 

55 let oslaví dne 24. května pan Tomáš Dufek, Kaliště 

15 let oslaví dne 30. května slečna Marcela Murová, Kaliště 

15 let oslaví dne 31. května pan Filip Sýkora, Kaliště 

85 let oslaví dne 8. června pan Hubert Kaman, Kaliště 

45 let oslaví dne 9. června pan Luděk Pakosta, Kaliště 

30 let oslaví dne 16. června pan Jan Šindelář, Kaliště/Pelhřimov 

40 let oslaví dne 17. června paní Ivana Navrátilová, Kaliště 

50 let oslaví dne 18. června pan Aleš Prokůpek, Kaliště 

50 let oslaví dne 25. června paní Marie Horálková, Kaliště 

45 let oslaví dne 29. června paní Jindra Sýkorová, Kaliště 

 

 

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

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. 

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz

