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1. Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé obce Kaliště a Býkovce, pomalu, ale jistě se blíží konec roku 

2022 a s ním spojená jeho rekapitulace. Nejvýznamnější událostí posledního kvartálu byly pro naší 

obec volby do zastupitelstva, na jejichž základě nás nově zastupují tři nové tváře - pan Morava, pan 

Šindelář a paní Štěpanovská. Společně se staronovými tvářemi hodlají navázat na práci předchozího 

zastupitelstva a pokračovat nejen ve zvelebování obce. 

Jménem celého zastupitelstva bych všem popřál Veselé Vánoce, šťastné rodinné chvíle a do nového 

roku mnoho zdaru, úspěchu a především pevné zdraví! 

                                     Jan Šindelář, místostarosta 

2. Informace obecního úřadu 
Letošní podzim byl krásný a dlouho vydrželo hezké počasí, které umožnilo stavebním dělníkům 

pokračovat v opravě požárních nádrží. Bohužel se letos veškeré práce nestihly, protože v 19.11. 

napadl první sníh a začalo mrznout a mráz neumožnil zabetonovat několik posledních sloupků. Práce 

byly přerušeny do doby, až počasí dovolí v práci pokračovat. Na jaře bude provedena kolaudace 

dodaného díla a následně také výsadba nové zeleně.  

    

V listopadu jsme ještě stihli vyměnit shnilá prkna na dětském pískovišti v areálu MŠ za  nové plastové 

sedáky a osadit nové zakrytí pískoviště bránící vstupu koček, na jaře a v létě bude možno pískoviště 

krýt stínící plachtou. A naši kluci Jirka s Martinem vyměnili nevzhlednou dlažbu za nový chodník.  
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V pondělí 24. října 2022 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Kaliště, na 

kterém byl zvolen staronový starosta a na uvolněné místo místostarosty byl zvolen pan Jan Šindelář . 

Chtěl bych touto cestou moc poděkovat panu Romanu Krafkovi za jeho osmileté působení ve funkci 

místostarosty obce i za jeho práci a starost o webové stránky obce. Roman postupně předává svou 

agendu novému místostarostovi Honzovi a slíbil, že se o naše stránky na adrese www.obec-kaliste.cz 

bude starat i nadále. V listopadu a prosinci proběhla řádná zasedání zastupitelstva, kde došlo, mimo 

jiné, ke schválení rozpočtu obce na příští rok. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům jsme museli 

přikročit ke zvýšení ceny za vodné a stočné (nově v Kališti 40,- Kč + 10% DPH, v Býkovci 30,- Kč + 10% 

DPH) a ceny za likvidaci komunálního odpadu na 1  200 Kč na poplatníka, s úlevou pro děti do 15 let 

(budou platit 500 ,- Kč) a občany nad 80 let s trvalým pobytem (budou platit 100,- Kč).     

V sobotu 29. října proběhl tradiční svoz velkoobjemového                                          

a nebezpečného odpadu. A znovu jste donesli mnoho nepotřebných                  

a rozbitých věcí, které jste nám pomohli naložit, za což bych chtěl všem, kdož 

pomáhali, moc poděkovat! Také bych rád poděkoval Míle a Zdeňkovi 

Andělovým, za instalaci betléma na novém místě pod lípou před obecním 

obchůdkem.  Ale nejen prací živ je člověk. Jsem rád, že se SDH Kaliště 

společně s obecním úřadem podařilo zorganizovat v listopadu nejprve 

taneční zábavu a pak také rybí hody. V prosinci proběhlo tradiční sousedské setkání. Na všech akcích 

byla slušná účast lidí a myslím, že se všechny vydařily. Chtěl bych vám moc poděkovat za vaši účast 

a pozvat vás na příští akce!    

    
Těším se na brzké setkání s vámi v obecním obchůdku a na všech akcích v Kališti a v Býkovci!                                                                                                                          

Ing. František Szczyrba, starosta obce 

http://www.obec-kaliste.cz/
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3. Co je nového v Býkovci? 
Vážení čtenáři, osadníci, v končícím posledním čtvrtletí tohoto roku jsme v naší 

osadě prožili několik, již tradičních akcí. V  této době si přišli na své také milovníci 
hub, kterých bylo nakonec všude požehnaně. A zde si dovoluji opět zmínit 
zajímavou aplikaci pro mobilní telefony se systémem Android. Je určena právě 
houbařům a jmenuje se „Na houby“. Přes tento název je velice dobrá, úspěšně 
testovaná a plete se jen málokdy. S touto aplikací donesete domů o mnoho více jedlých krásných 
hub než doposud. A velmi chutných. Budete se divit. Ovšem opatrnosti nikdy nezbývá a ani ta to 

aplikace není stoprocentní… 

Koncem října proběhl výlov rybníka u pana Lukáše. Následovala rybářská bašta s  vynikajícím 
smaženým kaprem. Velký dík patří všem pořadatelům. 

Byl také ustanoven osadní výbor, jehož členy jsou Jindřiška Kučerová, Vladimír Morava, Jindřich 
Kučera, Josef Venkrbec a Milan Horák. Všem držíme palce v  jejich nelehké práci pro osadu.  

Gurmáni se touto dobou těšili na Martinské hody, ale kvůli probíhající drahotě, kdy jedna porce 
husího stehna běžně vycházela v levnějších restauracích na těžko uvěřitelných 400 a více korun, 

nahradily husí stehna kachny, koupené za velmi výhodnou cenu.  Porce byly tak velké, že si nikdo na 
husí stehna ani nevzpomněl. A co se týče chuti, no kachna, je kachna… Naše kuchařky a kuchaři 
připravily navíc variaci zelí a knedlíků, a tak si pochutnal opravdu každý, a to za slušnou cenu. Porce 
byly připraveny z celkem 17 kachen. Opět velký dík patří všem, kteří se na přípravě podílel i. 

V polovině listopadu proběhla dobrovolná brigáda u obecní studny, kterou organizoval náš 
zastupitel, Vladimír Morava.  Cílem bylo srovnání terénu okolo studny a všem dobrovolníkům patří 

velký dík za účast.  

Koncem listopadu uspořádala rodina Emmerova vánoční dílnu pro výrobu adventních věnců. Každý, 
kdo chtěl a mohl přijít, měl tak možnost připravit si sám nejen adventní věnce, ale i jiné vánoční 
dekorace, podle vlastní inspirace. Ruční výroby se zúčastnila celá řada, převážně mladých, zájemců, 
kteří vytvořili na 22 inspirativních děl. Přejme si proto, aby se tato akce stala pravidelnou. 
Vyvrcholením toho dne bylo ale rozsvícení vánočního stromku před klubovnou U Kujóna, se zpěvem 

koled. Byla to taková menší příprava na Adventní zpěvy koled u kapličky.  

    

Během prosince nám již začala posílat své navštívenky paní zima v  podobě prvního sněhu a mrazu. 
Všeho postupně přibývalo, a tak díky tomu proběhl Třetí adventní zpěv koled u kapličky v  atmosféře 
opravdové ladovské zimy. Příprava na akci započala vlastně již v  pátek, 16. 12., kdy naši specialisté 
uvařili vynikající rybí polévku, která se podávala druhého dne po návratu od kapličky a zahřála tak 
každého účastníka.   
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Nádhernou zimní kulisou zněly klasické koledy a písně s vánoční tématikou. Na padesátpět účastníků 

se mohlo, kromě zpěvu, ohřát u ohňů a také svařeným vínem, čajem a punčem. Hudbu táhl opět 

Antonín Veselý, kterého doprovázela 

děvčata ze skupiny Black stars, jmenovitě na 

kytary Petra Horálková a Markéta Kučerová, 

na příčnou flétnu Šárka Kučerová a na 

housle Nela Neuwirthová. Velký dík také 

patří manželům Venkrbcovým za přípravu 

elektrického osvětlení a připojení hudby, 

které věnovali celé mrazivé dopoledne, dále 

skupině osadníků zajišťující občerstvení a 

dřevo pro ohně a mnoha dalším za nezištnou 

pomoc. Nejdůležitější ale bylo, že s rodiči 

přišlo mnoho dětí, které si užily tuto 

atmosféru i s tanečky a s prskavkami na 

závěr, a ve kterých se, doufejme, tato akce uchytí nejen jako krásná vzpomínka na jejich dětství, ale 

kterou snad budou také předávat dalším pokolením, až dosáhnou dospělosti.  

Na závěr, už U Kujóna, se uskutečnila sbírka pro hospic Sdílení o.p.s. Telč, který je průvodcem stářím 
a nemocemi našich spoluobčanů, kteří díky této službě nezůstávají na všechno sami. Podařilo se nám 
vybrat Kč 7.000,-. A to je v této době velmi pěkná částka. Všem dárcům děkuji za jejich příspěvek. 

Nyní nás čeká už vlastně jen Silvestr a snad dobrý rok 2023. Do něj vám všem přeji 

hlavně hodně zdraví, klidu a rozumných rozhodnutí nejen našich, ale i těch lidí, 
kteří náš život svými zásadními rozhodnutími přímo ovlivňují.  

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

 
Článek představuje jen názory pisatele. 
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4. Luštění o ceny  
Milí luštitelé, ke spokojeně prožitým Vánocům patří i posedět si v klidu u kafíčka a k  němu si 

vychutnat ať již doma upečená, nebo nakoupená CUKROVÍČKA. Jistě jste poznali, ze kterého slova 

máte vytvářet nová, smysluplná slova. Připomínám, že každé písmeno  lze použít jen tolikrát, kolikrát 

je v zadaném slově obsaženo, nepoužívejte SPZ, zkratky a chemické značky, nepřidávejte čárky ani 

háčky. Přeji příjemné tvoření, a aby toho na dlouhé zimní večery nebylo málo, přeložte tato tři 

přísloví z vědeckého jazyka do normální podoby: 

Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio 
ve výdejně léků. 

Kvalita počáteční fáze totální regenerace organismu subjektu a intenzita prožitku z téhož jsou přímo 
úměrné úsilí, vynaloženému subjektem k předchozí optimalizaci prostoru pro regeneraci organismu 
určeného. 

Časová distance mezi příchodem libovolného individua a termínem k této události vhodným 
implikuje sebeújmu. 

A navíc zkuste podle obrázků určit názvy těchto tří filmů:  

1.  
 

2.  
 

3.  
 

 

V minulém luštění o ceny byla správná odpověď tajenky: „Podle váhy byste měla mít tak šest metrů“. 
Z došlých správných odpovědí vybrala komise na obecním úřadě za účasti 2 svědků tyto vítěze:          
na prvním místě pana Antonína Marka, na druhém pana Petra Vacka a paní Olgu Lojdovou a na 
třetím pana Františka Kopečného, paní Marii Matějkovou a pana Antonína Štolbu .  

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 ledna 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 

 

PF 2023  

Všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu v roce 2023 
vám přeje obecní úřad Kaliště! 

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
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5. Trocha poezie 

 

 
První sníh 

(Sbírka „A zase láska“ 2005) 

 

Dnes večer prvně padal sníh, 

vítr ho stáčel v nárožích, 

ve svitu lampy, jak by vzplály, 

vločky se spolu milovaly, 

než ustlaly si na růžích. 

 

Dnes večer prvně padal sníh, 

chladivě líbal na tvářích, 

velebně, tiše, padal stále 

a bylo to tak dokonalé, 

že šlápnou do něj, byl by hřích. 

 

Dnes večer prvně padal sníh, 

ve městech i na vesnicích 

se bílá duchna načechrala 

a šťastné děti ke hrám zvala, 

tak jako vždy o Vánocích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce bez dárků 

(Sbírka Třetí básně, 2009) 

 

Vánoce bez dárků, úplně v pohodě, 

vždyť jsme se potkali náhodou v hospodě. 

Já byl sám, ty sama a všude koledy, 

v citových návalech nebral jsem ohledy. 

 

O svátcích vánočních každý si promine, 

z cinkotu rolniček rozum se pomine. 

 

Oči tvé zářící a rety žádoucí, 

pro tebe půjdu si do pekel horoucích. 

Dlaň s dlaní v sametu rázem se ocitá, 

takhle se nechová, kdo lásku odmítá. 

 

O svátcích vánočních každý si promine, 

z cinkotu rolniček rozum se pomine. 

 

Těžko je uvěřit takové náhodě, 

Na Štědrý den jsme se potkali v hospodě. 

Boží moc nad námi, či spásní andělé, 

s polibkem přejem si šťastné a veselé! 

 

O svátcích vánočních každý si promine, 

z lásky a z tebe se, můj rozum pomine! 

 

 

                                                         Petr David 
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6. Připravované akce 
V prvním čtvrtletí roku 2023 jsou naplánovány tyto akce: 
31. 12. 2022 

sobota 

Motýlkový silvestr 

tradiční posezení u Kujóna 

Začátek od 18 hodin 
V KD v Býkovci 

18. 2. 2023 

sobota 

Masopustní průvod a poté posezení 
tradiční průvod masek a posezení s hudbou 

Průvod od 9 hodin 
klubovna SDH od 16 h. 

18. 2. 2023 

sobota 

Masopustní průvod a poté posezení 
tradiční průvod masek a posezení s hudbou 

Sraz masek ve 13:30 
v KD v Býkovci 

11. 3. 2023 

sobota 

Hasičský ples 

Tradiční akce s J.I.P band 

Začátek ve 20 hodin  
v KD v Kališti 

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

20 let oslaví dne 1. ledna slečna Nikola Kalášková, Kaliště  

75 let oslaví dne 21. ledna paní Karla Kubová, Kaliště  

50 let oslaví dne 8. února pan Stanislav Horálek, Kaliště 

45 let oslaví dne 18. února pan Jan Hájek, Kaliště 

60 let oslaví dne 13. března pan Jaromír Fišer, Kaliště 
 

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

 

 

V neděli 18. prosince zemřela náhle ve věku nedožitých 80 let paní Anna Družkovská.  

Se zesnulou proběhlo rozloučení v úzkém kruhu rodinném v úterý 27. prosince v 11 hodin    

ve smuteční síni krematoria v Jihlavě. 

Čest její památce! 

 
 

 

 

 

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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