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1. Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé obce Kaliště a Býkovce.
Přejeme Vám hezké léto a příjemné počtení!
Ing. František Szczyrba a Roman Krafka

2. Informace obecního úřadu
Letošní jaro bylo ve znamení úklidu, sekání trávy a stavebních prací. Firma EG.D provedla
v horní části obce zakopání elektrických přípojek k několika domům a sundání stávajícího
nadzemního vedení. Firma předpokládá, že v těchto pracech bude průběžně pokračovat a
časem už nebude nadzemní elektrické vedení hyzdit ráz obce.

V bytovém domě začala po skončení topné sezóny kompletní výměna radiátorů a potrubí ve
všech bytech a nyní probíhají dokončovací práce u plynového kotle ve sklepě. Chtěl bych
poděkovat všem nájemníkům, že umožnili výměnu radiátorů za plného provozu a Jardovi
Vodrážkovi za vymalování pokojů a chodeb. V bytě 3 + 1 v 1. poschodí ještě v průběhu léta
vyměníme nevyhovující podlahu v kuchyni.

30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic za pavilonem školy. Počasí nám docela přálo a
akce se zúčastnilo mnoho z vás, za což bych vám chtěl poděkovat. Sousedské setkání se
2

bohužel pro nemoc mnoha dětí neuskutečnilo. Budeme doufat, že se letos ještě jedno
sousedské setkání podaří uskutečnit.

Také letos jsme v Kališti i v Býkovci opravili nástřikem asfaltovou emulzí mnoho děr a výtluků.

Na návsi byly zahájeny práce na rekonstrukci obou požárních nadrží. Obec na jejich opravu
čerpá 70 % dotaci z Ministerstva zemědělství. Dokončení prací by mělo proběhnout do konce
letošního roku. Výsadba zeleně je prozatím naplánována až na jaře roku 2023.

A co nás čeká v létě? V červenci tradiční kališťská pouť, v srpnu rozloučení s létem a v září po
5 letech setkání rodáků, občanů a přátel obce Kaliště. Ve dnech 23. a 24. září se uskuteční
volby do zastupitelstev obcí. Chtěl bych Vás také touto cestou vyzvat, abyste přišli k volbám.
Těším se na brzké setkání s vámi v obecním obchůdku a na všech akcích v Kališti a v Býkovci!
Ing. František Szczyrba, starosta obce
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Co je nového v Býkovci?
Krásné léto vážení čtenáři pro vás a všechny kolem!
Svůj poslední článek jsem končil tím, že se těšíme na Velikonoce, naši pouť
a další akce.
Vše proběhlo, myslím si, ke všeobecné spokojenosti. Tradičnímu pochodu
koledníků o Velikonocích, předcházelo již snad také tradiční řehtání na Velký pátek. Toho se
zúčastnilo letos na dvacet osadníků, z toho osm dětí, ještě v předškolním věku. Semínko
tradice je zaseto. Doufám jen, že se v příštím roce objeví taky a s nimi další a k tomu i
originální řehtačky, např. tažené, či tlačené, jako nám např. předvedla paní Eva Moravová.
Následovaly čarodějnice s opékáním buřtů a za hudebního doprovodu pana Antonína
Veselého, který rozšířil svou plejádu hudebních nástrojů o Ukulele. Na kytaru ho doprovázel
pan Pavel Emmer. Zdařilá akce, které se zúčastnily, vedle osadníků, především mladší ročníky
a děti, končila kolem půlnoci a domů se rozcházelo na padesát našich osadníků a jejich přátel.

Jedním z vrcholů roku je tradiční venkovní poutní mše svatá. Letos byla opět odsloužená
panem profesorem Kašparů, z Rynárce. On se k nám velice rád vrací a jeho kázání by si měli
vyslechnout všichni naši politici, i když bohužel asi většina je proti těmto slovům pravdy,
logiky a moudrosti, imunní. Venkovní mše a následné poutní oslavy se zúčastnilo na
sedmdesát osadníků a poutníků.
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Nečekaným, ale o to zdařilejším večerem, nás překvapil pan Antonín Veselý. Jako profesor
hudby umožnil svým žákům soustředění na své chalupě. V polovině června přijeli jeho
studenti ze saxofonového kvarteta a celou sobotu procvičovali pro nás známé i neznámé
skladby, které se nesly od jeho chalupy přes rybník celou vesnicí a zpříjemnily tak naše
pracovní a odpočinkové aktivity.
Tím to ale ještě neskončilo. Následně se navečer hudebníci
přesunuli ke Kujónovi a spustili neplánovaný sobotní večerní
koncert, takové jakoby jazzové nokturno, které se protáhlo až
do pozdních hodin. Náš letní stan tak byl svědkem, společně asi
se čtyřicítkou osadníků, velice kvalitního koncertu v podání
saxofonového kvarteta pod vedením pana Veselého.
Poslední akcí tohoto kvartálu bylo posezení s přáteli, které
uspořádali manželé Horálkovi u příležitosti svých narozenin.
Přesně na den je měla právě Maruška Horálková.
Oslavy se zúčastnilo podle mého odhadu kolem osmdesáti
osob, hudba opět pod taktovkou pana Veselého hrála od pěti
odpoledne dlouho do noci. Prostě skvělá atmosféra, se
skvělými lidmi. Jedním z vrcholů bylo taneční vystoupení
skupiny Black Stars, která překvapila novým, v pořadí již šestým, tanečním číslem. A pro velký
úspěch musela děvčata tanec zopakovat.
Popřejeme tedy ještě jednou oslavencům vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody
v následující topné sezóně.
Vedle zábavy však nezapomínáme na zvelebování osady a jejího majetku. Občanské sdružení
Pocta Vysočině natřelo po deseti letech lavičku, která obepíná kaštan na návsi, novým
speciálním nátěrem, a tak má tato ke svému desetiletému výročí nový kabát. Toto letí…
Další brigády, kterých se zúčastnilo někdy více někdy méně osadníků byly tyto:
- sběr kamení z ca. 10 ti hektarů polí
- sečení a úklid u vodojemu
- srovnání terénu pro oplocení vodojemu
- výkop jam a zabetonování sloupků pro oplocení vodojemu
- provedení oplocení vodojemu
- průběžný úklid a údržba zeleně osady.
Účastníkům těchto brigád patří velký dík, pracují většinou bez nároku na odměnu, a tak šetří
obecní pokladnu.
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A co nás čeká nyní?
16.7. Letní karneval, neboli „LáFka“ a neckyjáda s následujícím letním dětským, ale i
dospělým karnevalem (od 14 hod. rybník pana Pavla Lukáše)
6.8. Pochod „Býkovecká sedmička“ – pochod od Kujóna ke Zhejralu, do kovárny a
osvěžovny pana Habermanna, tam a zpět, (start od 14 hod. u Kujóna)
24.9. Dětský a senior den a výstava fotografií do soutěže „Býkovecké fotobraní“,
vyhodnocení soutěže od 20 hod. u Kujóna.
No a mezitím i další narozeninové a jiné akce, či oslavy, které jsou vedle brigád, tmelem naší
osady.
Všem přeji krásné letní dny a šťastnou ruku při volbách do zastupitelstva.
A ještě jedna pozitivní myšlenka na závěr:
Věřte, že devět z deseti obav je zbytečných.
Za osadu Býkovec, Petr David, Pocta Vysočině, fotky Jindřiška Kučerová

3. Troška poezie
Smutek krásných Počátek

Janštejn

Obloha nad Počátkami zbarvila se do šeda.
Dříve než slunce,
našli bychom na náměstí medvěda.

Vesnice pod obláčkem kouře z cigaret,
Ten malý černošedý svět.
Ta ves bez krásy a něhy,
jejíž smutek nezakryjí ani sněhové pluhy.

Mraky, jako by zakryly štěstí.
Můžeme snad za to,
že nebe dostalo od soka pěstí?

Vesnice,
kde děti energy nápoje pijí
a když něco provedou,
navzájem se kryjí.

Obloha ztratila své anilinky a zlomila si
štětce
Proč? Chce se snad vyhnout pětce?

Rebel v Tobě vstoupí ti do hlavy,
když žiješ v dítěti Jihlavy.
Abych nebyla k této vsi tolik kritická,
tak kritická,
Ta kaplička mezi betonovými krabicemi
je fakt hezká.

Počasí mrazivé, mám ho moc ráda.
Mám hrůzu ze sněhu,
ovšem naštěstí nevidím teď jediného
komára.

Žaneta Murová, Kaliště, 16 let

Pošlete nám také svou báseň, rádi ji zveřejníme v příštím Zpravodaji. Děkujeme.
Redakce zpravodaje
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4. Luštění o ceny
"Tati mně je zima!" „Tak běž do rohu, tam…“. Dokončení najdete v naší křížovce:

VODOROVNĚ:
1. Opotřebovati jízdou;
2. Typ karoserie;
3. Vůdčí myšlenky;
4. Předložka;
5. Vrch u Bělehradu;
6. Lihovina z rýže;
7. Turecké město; protiklad;
8. Značka neonu; pokrytá kapkymi vody;
9. Vysoké karty; vrstva prvohor;
10. Otec; asistanční systémy pro řidiče; sykavka;
11. Prudký záchvat choroby; parasta;
12. Smrt (med.); omastek;
13. Patřící ženě jistého jména; ouha;
14. Minulého roku; španělský politik a novinář;
15. Dusíkatá sloučenina; směrem k nižšímu
místu;
SVISLE:
A. Listnatý strom; ženské jméno; pobídka;
B. 1. díl tajenky; povrchový důl;
C. Švédské sídlo; jihoamerický papoušek;
velitelé kozáků;
D. Hádanka; silný provaz; alkaloid oměje;
E. Zdůrazněný zápor; akvarijní ryba; Arielka;
F. Smyčky; možná;
G. Kolonie; organizace zahraničního obchodu;
H. Puntičkář; značka hliníku;
I. Staré vztažné zájmeno; 2. díl tajenky;
J. Název hlásky; mírné zaklení;

V minulém luštění o ceny byla správná odpověď v tajence: „Zjistila jsem, že ten byt nemá koupelnu“.
Z došlých správných odpovědí vybrala paní Líba Pulkrabová za účasti 3 svědků tyto vítěze: na prvním
místě paní Věru Pulkrábovou, na druhém paní Lenku Seitlovou a na třetím pana Antonína Marka.
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 srpna 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
Info servis: DOVOLENÁ
MuDr. Berková Janštejn - 4.a 7.7.2022, akutní případy v sobotu a neděli Zubní pohotovost Vysočina, tel: 567 157 211
MUDr. Beutl Počátky – 18.-22.7. zastupuje MUDr. Dvořák Studená, 25.-29.7. zastupuje MUDr. Koudelková Počátky,
15.-19.8. zastupuje MUDr. Dvořák Studená (tel. MUDr. Dvořák 775 957 026, MUDr. Koudelková 565 494 283).
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5. Připravované akce
Ve třetím čtvrtletí roku 2022 jsou naplánovány tyto akce:
16. 7. 2022
Kališťská pouť
sobota
tradiční akce s vystoupením kapely Countrymix
16. 7. 2022
Letní karneval neboli „LáFka“
tradiční neckyjáda s následným karnevalem
sobota
Pochod „Býkovecká sedmička“
6. 8. 2022
od Kujóna ke Zhejralu a na osvěžovnu do kovárny
sobota
20. 8. 2022
sobota
27. 8. 2022
sobota
10. 9. 2022
Sobota

Pochod Soptíka
tradiční akce na závěr prázdnin
Rozloučení s létem
opékání buřtů
Setkání rodáků, občanů a přátel obce Kaliště
další po 5 letech

Začátek ve 14 hodin
na hřišti za KD
Začátek od 14 hodin
u rybníka p. Lukáše
Začátek ve 14 hodin
u Kujóna v Býkovci
Začátek v 17 hodin
u Kujóna v Býkovci
Začátek v 16 hodin
za pavilonem školy
Začátek ve 14 hodin
v KD

6. Životní jubilea a blahopřání
Významné životní jubileum oslaví tito občané:
15 let oslaví dne 2. července pan Aleš Prokůpek, Kaliště
20 let oslaví dne 8. července pan Martin Körber, Kaliště
90 let oslaví dne 6. srpna paní Marie Matějková, Kaliště
40 let oslaví dne 11. srpna pan Tomáš Sýkora, Kaliště
40 let oslaví dne 14. srpna pan Jaromír Navrátil, Kaliště
45 let oslaví dne 22. srpna paní Renata Körberová, Kaliště
60 let oslaví dne 1. září paní Olga Kalců, Kaliště
70 let oslaví dne 19. září pan Milan Horák, Býkovec
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let!
V neděli dne 19. června zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 80 let pan Ludvík Pulkráb.
Se zesnulým jsme se rozloučili v pátek 24. června v obřadní síni na hřbitově v Počátkách.
Čest jeho památce!

Poděkování
Děkuji paní Lence Prokůpkové, jejímu manželovi a synovi, pánům Ant. Štolbovi, Fr. Vobrovi
a Jos. Pulkrabovi za obětavou a nezištnou pomoc v naší těžké rodinné situaci.
Věra Pulkrábová a dcery Eva a Jana
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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