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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Kališť a Býkovce.
Spolu s propukajícím jarem, které podle kalendáře letos začalo oficiálně 20. března ve 22:58
hodin, jsme se chopili přípravy prvního letošního vydání zpravodaje, jež se Vám nyní
dostává do rukou. Příjemné jarní teploty zatím stále střídají ty chladné, a proto věřím, že
budete mít ve chvílích méně příznivých pro venkovní aktivity možnost se prostřednictvím
zpravodaje dozvědět o uplynulých událostech z poslední doby i o tom, co zajímavého nás
teprve čeká.
Přeji všem pohodu a klid!
Roman Krafka, místostarosta

2. Informace obecního úřadu
Letošní zima byla bohatá na sníh, a proto bych v úvodu chtěl poděkovat za jeho úklid
Tomáši Kalců a Láďovi Jakoubkovi! Také děkuji všem občanům za trpělivost a pochopení,
když jsme sníh nebyli schopni uklidit včas a podle vašich představ. Bylo ho opravdu hodně a
v počátku jsme měli náš obecní traktor připojen k vozu plného stavební suti z rekonstrukce
WC v KD, takže se nedala připojit radlice na úklid sněhu a musel jsem požádat o pomoc
s úklidem sněhu v Kalištích farmu Javořice-Jihlávka, která standardně vyhrnuje dle smlouvy
v Býkovci.

Většina z vás již uhradila poplatek za svoz TKO (popelnice). Ty, kdož jej zatím neuhradili, chci
vyzvat k jeho úhradě. Ceny jsou stejné jako loni, trvale hlášení občané platí 500,- Kč za
osobu, „chalupáři“ 600,- Kč za nemovitost. Poplatek můžete uhradit v hotovosti v době
úředních hodin obecního úřadu (pondělí až čtvrtek 9:00 – 12:00, pátek 16:00 – 19:00) nebo
bezhotovostně na účet obce číslo 1466997329/0800. Do zprávy pro příjemce prosím
napište TKO a číslo domu. Termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu zatím
neznáme, sledujte prosím úřední desku OÚ (loni byl svoz na začátku května a dá se
předpokládat, že tomu bude tak i letos). Nádobu na sběr železného odpadu se nám kvůli
sněhu podařilo dovést až v březnu a už je usazená na svém trvalém místě vlevo vedle
budovy školičky. Za pomoc s jejím zajištěním, transportem, přípravou místa a jejím
usazením bych chtěl poděkovat panům Pizovi, Kubovi, Pulkrabovi a Jardovi Šindelářovi.
Zájemci o vyvezení septiku nebo žumpy se mohou přihlásit do 18. dubna na obecním úřadě,
vývoz proběhne ve 2. polovině dubna.
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Na Silvestra proběhl tradiční výstup na Javořici. Davy poutníků se zastavily občerstvit u
hraničního dubu nebo v kulturním domě. Tady jsme se při výdeji polévky nebo guláše asi tři
hodiny nezastavili…

Netradičně již v únoru proběhlo posezení v klubovně SDH s oslavou Dne žen (termín byl
zvolen s ohledem na březnové termíny masopustu a hasičského plesu). Nesešlo se nás sice
hodně ale posezení s harmonikáři bylo milé a už nyní se těším na další příští rok.

Březen jsme zahájili tradičním masopustním průvodem obcí – letos s rekordním počtem
22 masek. O týden později se konal hasičský ples s bohatou tombolou a výbornou hudbou.
Přítomní si mohli poprvé prohlédnout nově zrekonstruované WC v kulturním domě a dle
jejich reakcí si myslím, že se jim naše nové WC líbily. Moc děkuji hasičkám a hasičům za
úklid WC po skončení jejich rekonstrukce!

Mé poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací všech akcí a také vám všem, kteří jste
je navštívili. Těším se na další setkání s vámi na dalších akcích v Kalištích i v Býkovci!
František Szczyrba
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3. Letošní zima byla na Bejkovci dlouhá
Letošní zima na Bejkovci byla dlouhá ale i krásná. Dokládají to následující fotografie:

První akcí na Bejkovci byl tradiční 21. ročník masopustu, který se konal 2. března, a i přes
nepřízeň počasí se zúčastnilo rekordních 52 masek. Vesnicí prošel průvod nápaditých
masek za doprovodu místních hudebníků. V každé chalupě si pochutnali na připravených
dobrotách a popili domácí slivovičku a jiné… Také jsme oslavili tradiční Býkovecký den žen!

Tex i foto Jindra Kučerová
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4. SDH Kaliště nezahálelo ani v zimě
Letošní rok nás po několikaleté odmlce zastihla velká zima s bohatou sněhovou nadílkou. Na
sklonku roku 2018, kdy jsme připravovali občerstvení na Silvestrovský výstup na Javořici,
chladné zimě ovšem ještě nic nenasvědčovalo.
Velké přípravy na tuto akci jsme naplánovali
na sobotu 29. prosince, kdy jsme v naší
klubovně uvařili guláš, polévku a samozřejmě
nachystali veškeré vybavení pro náš stánek u
hraničního dubu. Po náročných přípravách
jsme ještě večer stihli zrekapitulovat naši
činnost za rok 2018 na výroční schůzi SDH.

Náročný silvestrovský den se vydařil, stovky
návštěvníků se u nás zastavily u stánku pod
vrcholem Javořice, případně v kulturním
domě.
Následující zimní měsíce patřily mezi
klidnější. Někteří naši členové je díky
příznivým sněhovým podmínkám trávili
sportovně na běžkařských tratích, které
vznikly v okolí naší obce. Za jejich vznik bychom chtěli poděkovat
/brigádně je pro obec udržoval pan Roman Kadlec, kterému obecní
úřad také děkuje, pozn. redakce/.
První akcí pořádanou SDH byl masopust, který letos termínově
vycházel až na začátek března. Druhého března se na průvod obcí
vydalo 22 masek, což je počet, který mnohé překvapil.
Hned týden poté se uskutečnil tradiční hasičský ples. Událost si
vyžádala mnoho pracovního úsilí, jelikož bylo kromě samotné
přípravy plesu potřeba uklidit po rekonstrukci sociální zařízení.
Tímto bych rád poděkoval všem zúčastněným za obětování času a
úsilí, neboť bez toho by se ples nemohl uskutečnit. Samotný ples se
velmi vydařil, vždyť mnoho účastníků vydrželo v kulturním domě do
brzkých ranních hodin. Příjemný večer nenarušilo ani několik výpadků elektrického proudu.
/Bohužel v Býkovci (a Klatovci) byli bez proudu kvůli poničenému stožáru vysokého napětí
pádem větve stromu po větrné smršti celou neděli a část pondělí, než se společnosti E.On
distribuce podařilo zabetonovat nový stožár a stržené vedení opravit. Pozn. redakce/.
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V náročném týdnu mezi masopustem a plesem se také podařilo vylovit spodní požární
nádrž na návsi. Do jarních měsíců jsou obdobné plány jako každý rok, tedy taneční zábava
13. dubna a hasičské závody - Memoriál Františka Pizy 5. Května, jakožto zahajovací soutěž
Pelhřimovské ligy v požárním útoku. Při loňské účasti několika extraligových týmů byly
k vidění skvělé útoky, a proto i letos zveme všechny občany, aby neváhali a přišli nás
navštívit.
Vojta Šindelář

5. Nové webové stránky pana Jaroslava Hájka
Pro přátele kvalitní dechové hudby máme dobrou zprávu. Náš občan – textař, pan Jaroslav
Hájek – má od března nové internetové stránky, které najdete na adrese:
www.jaroslavhajek.webnode.cz .Kliknete na snímek J. Hájka nebo na odkaz z YouTube a
dvouhodinový pořad odstartuje. I když je to jenom zlomek z jeho 435 písní, tak uvidíte
záběry z Javořice, Studánky Páně, Kališť a z celé České republiky, kam je J. Hájek na
dechovkové akce jako host zván. Budete mít možnost posoudit, jak reprezentuje naši obec a
Kraj Vysočina. Profesionální kvalitu jeho písní od 1.10.1992 zajišťuje Ochranný svaz autorský
v Praze. Zajímavá je hned první píseň na stránkách, valčík Krajem Vysočiny. Vedení Kraje
Vysočina pozvalo 19. února J. Hájka na jednání do Jihlavy o tom, zda může Kraj Vysočina
valčík Krajem vysočiny používat pro propagační a reprezentativní účely. J. Hájek dal vedení
Kraje Vysočina písemný souhlas. Hájkovy písně hrají téměř všechny naše dechovkové kapely
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od Veselky, Babouků, Krajanky až po Moravanku, Stříbrňanku a Valašku. Desítky jeho textů
k písním byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny a slovenštiny. Zájemci o noty
k Hájkovým písním je můžou bezplatně získat u internetové agentury ve Vídni na adrese
www.dechovka.eu. Podle informací z Vídně, byly již některé z Hájkových písní více než
tisíckrát staženy do celého světa. Přeji Vám příjemný umělecký zážitek.
František Szczyrba

6. Barevná křížovka o ceny
V tajence je jedno známé přísloví.

Doplňte prosím do křížovky písmena podle barev tak, aby vznikly smysluplné křižující se
výrazy. Každá barva odpovídá jednomu z dvojice písmenek uvedených v následující tabulce,
musíte vybrat to správné. Políčka s X oddělují jednotlivá slova. Řádek s tajenkou je označen
šipkou.

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!
Zkuste štěstí taky a luštěte! Správnou odpověď tajenky zašlete do konce května 2019 na adresu redakce:
zpravodajkaliste@centrum.cz nebo vhoďte napsanou na lístku do schránky u OÚ. Uveďte prosím své jméno, příjmení a číslo
domu. Jednoho výherce odměníme opět dárkovým balíčkem a zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.
Podle časopisu Překvapení připravila Líba Pulkrabová
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7. Připravované akce
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem, mateřskou školou, občany a
chalupáři a sdružení Pocta Vysočině připravují v prvním čtvrtletí roku 2019 tyto akce:
13. 4. 2019
Taneční zábava
Začátek ve 20 hodin
v KD v Kališti
sobota
hraje skupina Wajt
27. 4. 2019
Sousedské setkání
Začátek ve 14 hodin
v KD v Kališti
sobota
tradiční vystoupení dětí a paní učitelek z MŠ
30. 4. 2019
Pálení čarodějnic
Začátek v 18 hodin
Vedle budovy pavilonu
úterý
tradiční akce s malým ohníčkem…
30. 4. 2019
Pálení čarodějnic
Začátek v 18 hodin
u KD v Býkovci
úterý
tradiční akce u Kujóna
4. 5. 2019
Memoriál Františka Pizy
Začátek ve 14 hodin
na hřišti v Kališti
sobota
zahájení Pelhřimovské ligy v požárním útoku
11. 5. 2019
Pouť u kapličky
Začátek ve 14 hodin
u kapličky v Býkovci
sobota
po pouti posezení za KD u Kujóna

8. Životní jubilea a blahopřání
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
80 let oslaví dne 15. dubna pan Jaroslav Dufek, Kaliště
65 let oslaví dne 2. května paní Olga Lojdová, Kaliště
75 let oslaví dne 22. května paní Ivana Kafková, Kaliště
50 let oslaví dne 11. června paní Jindra Kučerová, Býkovec
18 let oslaví dne 16. června slečna Vendula Zapletalová, Kaliště
20 let oslaví dne 22. června slečna Markéta Kožiarská, Kaliště
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
Blahopřejeme také manželům Anetě a Daliborovi Štěpanovským k narození dcery Diany.
Přejeme všem hlavně zdraví a rodinnou pohodu!
Obecní úřad Kaliště
P.S. Mimochodem už je nás 156 trvale přihlášených v Kalištích a Býkovci.
Zpravodaj vydává obecní úřad Kaliště, registrováno ministerstvem kultury ev. č. MK ČR E 21901
Pokud chcete přispět do příštího čísla, zašlete prosím do 15. 6. 2018 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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