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1. Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Kališť a Býkovce. 

Letošní zima končí a nastává dlouho očekávané jaro. Letos nám ovšem radost z prvních 

jarních slunečných dní kazí malý ale o to zákeřnější nepřítel, kterým je koronavirus. 

Ochromil postupně život na celém světě a nevyhnul se ani naší republice. Zatím u nás v obci 

nemáme potvrzený případ nakaženého člověka ale je asi jen otázkou času, kdy se nákaza 

dostane k nám. Proto bych vás chtěl vyzvat k nošení roušek, kterými se chráníme navzájem. 

Chtěl bych moc poděkovat všem kamarádkám, které pochopily nastalou situaci a pro sebe i 

své rodiny a přátele začaly se šitím roušek. Také děkuji vám všem, že je nosíte. Věřme, že 

nouzový stav brzy skončí a budeme se moci vrátit ke své práci a společným aktivitám.  

Přeji nám všem dny plné sluníčka a hlavně hodně klidu a pohody! 

                                                            František Szczyrba, starosta 

2. Informace obecního úřadu  
Letošní zima byla na sníh skoupá, bylo ho poskrovnu, ale pár dnů se sněhovou nadílkou se 

našlo a bylo potřeba sníh uklidit. Také bylo několik velmi větrných dnů. Orkán Sabina 

v únoru napáchal mnoho škod především v lesích, v naší obci se to naštěstí obešlo bez škod 

na nemovitostech, zato v nedaleké obci Rohozná napáchala vichřice škody za 10 miliónů 

korun. Také nás trochu potrápila ledovka, která zanechala stopu na několika vozidlech a 

bohužel došlo i k nechtěnému povalení směrovky na Javořici vedle sochy sovy… Nyní již 

začíná jaro a s ním spojené práce na našich zahrádkách a chalupách. Doufejme, že nám 

počasí bude přát a že budeme zdrávi a plni sil.  

        

Na začátku roku jsme vyměnili všechny dosluhující elektrické sporáky v bytovce. 

Prvního února jsme v Kališti slavnostně otevřeli  Obecní  obchůdek  „U Lípy“. A 

sešlo se vás opravdu hodně, kteří se přišli na jeho otevření a první den prodeje 

podívat. Však taky tržba byla rekordní. Jsem opravdu hrozně rád, že k nám 

chodíte pravidelně nakupovat! Pokud nějaké zboží na prodejně postrádáte, 

nebojte se o tom našemu personálu říct. Sortiment zboží  a služeb budeme 

postupně rozšiřovat. Už nyní jsme zapojeni do sítě Geis point, takže si u nás 

budete moci vyzvednout balíček, který vám bude doručovat firma Geis 

v případě, že vás kurýr nezastihne doma. Časem by měla být zapojena i firma 
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PPL. Chtěl bych moc poděkovat našim milým prodavačkám – slečně  Simoně Zemanové a 

paní Hance Baďoučkové, že zvládly přípravu otevření obchůdku, návozy zboží, zaučení na 

pokladním systému Dotykačka a pravidelný provoz na výbornou. Také bych chtěl poděkovat 

pánům Vopravilovi, Kubovi, Pulkrabovi, Prokůpkovi a Kalců za technickou pomoc, bez které 

bychom obchůdek neotevřeli! A určitě jste si všimli, že jsme otevřením obchůdku se 

stavebními úpravami neskončili, pokračujeme úpravou okolí obchůdku – nyní zpevněním 

naskladňovací rampy, vybudováním plošiny pro imobilní občany nebo maminky s kočárkem 

pro snazší přístup do prodejny a budeme pokračovat opravou příjezdové komunikace. 

  

V polovině února proběhlo tradiční masopustní posezení v klubovně SDH. Sešlo se nás opět 

málo ale myslím si, že se posezení s harmonikáři z Třeště podařilo.       

     

Většina z vás již uhradila poplatek za svoz TKO (popelnice). Ostatní mají čas do konce 

června. Ceny jsme museli zvýšit vzhledem ke stále rostoucím nákladům na likvidaci 

komunálního i velkoobjemového odpadu. Trvale hlášení občané platí nově 600,- Kč za 

osobu, „chalupáři“ 1.000,- Kč za nemovitost. Poplatek doporučujeme uhradit v období 

vládou ČR vyhlášeného stavu nouze bezhotovostně na účet obce číslo 1466997329/0800 

nebo výjimečně v době zkrácených úředních hodin obecního úřadu (pondělí a středa 9:00 – 

12:00, pátek 16:00 – 19:00), ideálně po předchozí telefonické domluvě se starostou obce na 

čísle 723 553 881 nebo s paní účetní na čísle 567 347 158). V případě bezhotovostní platby 

prosím do zprávy pro příjemce napište „TKO a číslo domu“. Termín svozu nebezpečného a 

velkoobjemového odpadu prozatím neznáme, podle zpráv ze svozové firmy bude oproti 

předchozím letům posunut po ukončení nouzového stavu, sledujte prosím úřední desku 

OÚ. Zájemci o vyvezení septiku nebo žumpy se mohou přihlásit na obecním úřadě, vývoz by 

měl proběhnout ke konci dubna (i tento termín bude zájemcům upřesněn).            

Těším se na další setkání s vámi na dalších akcích v Kališti i v Býkovci! 
František Szczyrba 
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3. Co bylo a bude v Býkovci? 
Vážení spoluobčané a osadníci z Býkovce, 

od posledního článku, který jsem psal do našeho čtvrtletníku ke konci loňského roku, 
uplynuly asi tři měsíce. Oproti koronaviru je nástup jara nezastavitelný, a proto většině z nás 
nalévá stále větší optimismus do žil. I když na rovinu, naše osada velmi často připomínala 
období karantény i v měsících letních, ač byly chalupy plné starousedlíků i chalupářů. 
Rodiny prostě byly povětšinou spolu, pracovali na zahradách nebo jinde, jezdily na výlety, a 
tak uličky naší osady oživovaly povětšinou toulavé, ale i místní kočky, tak jak je tomu i nyní. 
Výjimkou byly vždy společné a v mnoha případech již tradiční akce, na které jsme se vždy 
těšili a pořád těšíme. Co jsme letos už stihli? Od začátku roku se nám podařilo uskutečnit 
tradiční zabijačku, v pořadí již 22. masopustní průvod za účasti 60 masek, z nichž mnohé 
představovaly lékařskou a dezinfekční službu, která je nyní bohužel ve skutečnosti velmi 
vytížená. Poslední společnou akcí byl březnový „Býkovecký den žen“, při kterém jsme mohli 
alespoň jednou pořádně společně poděkovat našim babičkám, ženám a dívkám za to, že tu 
s námi jsou, neboť díky nim je náš život radostnější a plnější. Už tehdy byl ve vzduchu trochu 
cítit blížící se mrak problémů, i když tehdy jsme ještě na téma pandemie hodně vtipkovali. 

       

    
A co bude dál? Tak to je otázka za milión. Nicméně troufnu si říct, že Velikonoční svátky 
budou spíše připomínat opuštěné Svatopetrské náměstí ve Vatikánu, na kterém papež 
pronesl nedávno a netradičně předčasně přání „městu a světu“ neboli „Urbi et orbi“, ve 
stylu sám voják v poli připomněl, že jsme na jedné lodi a uvědomujeme si sounáležitost a 
důležitost rodiny. Pro řadu z nás je také takovou rodinou právě osada. A nyní se také ukáže, 
jako všude jinde, zda je to rodina zdravá, která se ještě více semkne nebo naopak.  
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Zvykem na Býkovci je chodit na Velikonoce po chalupách v jedné velké skupině mužů, 
mládenců a kluků, která čítá až kolem dvaceti i více jedinců, společně vymrskat všechno živé 
ženského pohlaví, zazpívat koledy, popít, popovídat a jít dále a to vše už od osmi ráno až do 
oběda. Tohle zřejmě nebude letos možné. Uvidíme.  

Potom by měly přijít podle kalendáře na řadu čarodějnice. Jsem sice optimista, ale pokud by 
bylo možno se u ohně jako tradičně sejít, byl bych velmi potěšen, ale i velmi překvapen.  
Trochu s větší nadějí se díváme na další poutní mši u kapličky, která je plánovaná na 16.5.  
A co se podaří přes léto?  Plánů je dost, možná další „Býkovecký letní karneval“, kde 
bychom byli rádi také pod rouškou, ale pouze pod rouškou noci, dále oslava konce prázdnin 
a v pořadí již třetí „Býkovecké fotobraní“, to obojí zřejmě v září. No a na podzim určitě výlov 
a Martinské hody, Mikuláš a Silvestr. Že by rouškový? 

Vážení spoluobčané a osadníci, dovolte mi na závěr popřát Vám všem pevné zdraví, pevné 
nervy, klid a štěstí. A také optimismus. Toto nebude trvat věčně a možná jednou budeme 
vzpomínat na to, jak se rodiny nečekaně, byť trochu vynuceně, sešly, dobré se ještě více 
stmelily, špatné o to dříve rozpadly, jak se udělala práce, na kterou jindy nebyl čas, jak se 
aspoň na chvíli uniklo stresu a světu konzumu nákupních katedrál a člověk se mohl zamyslet 
na tím, co je důležité a kam se pořád vlastně žene. Buďme rádi, že nám vláda umožnila ještě 
chodit po dvou – a nikoli po čtyřech, jako někdy z hospody a buďme k sobě ohleduplní. Když 
si uvědomíme věkový průměr naší osady, patříme jistě do nejvyšší rizikové skupiny.  

P.S. Když jsme jako malé děti zlobily, poslali nás rodiče někdy za trest do svého pokoje. 
Neudělala totéž s námi matka příroda? Nezlobili jsme naší společnou matku příliš? A nebyli 
jsme proto posláni do svých pokojů, abychom se zklidnili a přemýšleli o našem konání?    

                 tex Petr David, foto Jindra Kučerová 
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4. Hasičský ples se povedl, další akce musely být zrušeny  

Závěr roku 2020 probíhal v rámci možností obdobně jako roky předchozí. Oficiální 

silvestrovský pochod na Javořici byl zrušen. Nemohli jsme tak umístit svůj stánek 

k hraničnímu buku, občerstvení v kulturním domě jsme ale uspořádali. Ukázalo se, že 

desítky lidí se na Javořici vydaly i přes omezení a rovněž nás v Kalištích navštívili. 

V lednu a únoru následovalo klidnější období. Vynahradit to měl březen, kdy jsme měli 

naplánovaný hasičský ples a taneční zábavu. Hasičský ples se konal 7. března. Již několik 

týdnů předtím jsme sháněli ceny do tomboly a touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří 

i malým darem přispěli. Samotný ples se velmi vydařil. Nejen, že přišlo mnoho návštěvníků, 

ale překvapením bylo především taneční vystoupení našich hasiček. Vystoupení bylo velmi 

zdařilé, bylo vidět, že ho pilně nacvičovaly několik týdnů. 

   

   

V současné době dění u nás v obci, obdobně jako dění v celém světě, ovlivňuje pandemie 

koronaviru COVID-19. Z tohoto důvodu jsme omezili fungování hasičské klubovny a musela 

být zrušena taneční zábava. Rovněž budou s největší pravděpodobností zrušeny i další jarní 

akce, například hasičská soutěž Memoriál Františka Pizy. Je otázkou, jakým směrem se 

situace bude vyvíjet následující týdny a měsíce. Proto v těchto náročných chvílích všem přeji 

především pevné zdraví a doufám, že nám okolnosti co nejrychleji dovolí vrátit běh života 

do běžného režimu. 

text Vojta Šindelář, foto Roman Krafka 
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5. Křížovka o ceny 
Autorem zkráceného citátu v tajence je Epikúros. 

 

 

Z došlých správných odpovědí 

s tajenkou z minulého čísla 

Zpravodaje, která zněla: „Výbor- 

ný chlupatý knedlíky “ autorka 

křížovky Líba Pulkrabová  

vylosovala jednoho výherce. Tím 

je pan Jan Matějka ml. Získává 

vouchery za 300 Kč na nákup 

zboží v obecním obchůdku. 

Blahopřejeme!  

Zkuste štěstí taky a luštěte! 

Správnou odpověď tajenky 

zašlete do konce dubna 2020 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 vouchery a 

zveřejníme v příštím čísle 

Zpravodaje.    

Připravila Líba Pulkrabová 
 

VODOROVNĚ: 
 
1. Manilské konopí; harmonie; hudební značka; francovka; 
2. 1. díl tajenky; mládě kura; 
3. kód Ugandy; směs trhavin; značka slovenských kotlů; 

jihoamerický lichokopytník; 
4. Časové období; němecné zájmeno; druh ořechovce; 

baskytarista skupiny A. Brichty; 
5. Sportovec; vydávat hlas ovce; značka nobelia; planetka; 
6. Slovensky Ir; část horní končetiny; zde; ruské sídlo; 
7. Zápas; značka fotoaparátů; Heyerdahlův vor; starořek; 

nuže; 
8. Iniciály Vetchého; druh umělce; český bankéř; narýpat; 
9. Syn; česká vizuální umělkyně; opravna lodí; 
10. Odborník na rovnováhu sil; cizí ženské jméno; zesílený 

zápor; ruský souhlas; 
11. Okolo knižně; slovensky "jaksi"; značka kancelářských 

potřeb; kap; 
12. Bývalý turecký zápasník; palice; germán; povrch těla; 
13. Biblická postava; syn Bartošové; obruba; kana; 
14. SPZ Olomouce; italská značka závodní košile; rival; 

odrůda krmného ječmene; 
15. 3. díl tajenky; sestra Marthy; 
16. Rosol; hvězda souhvězdí Perseus; ženský hlas; 

slovensky "jací"; 
 
 

SVISLE: 
 
A. Druh výšivky; plemeno psa; sleďovitá ryba; 
B. Úzkoprsý člověk; značka žiletek; obr; 
C. Voltovy iniciály; patří k zámku; přisvědčovat; 

zkratka olomoucké univerzity; 
D. Zpěvný pták; německy "on"; hnací stroj; zrak; 
E. Sportovec; mužské jméno; staré počítadlo; 
F. Výčnělek; kamarád Bolka; latinsky "tři"; 
G. Nepravda; malá tečka; městská čtvrť v Hamburku; 
H. Anglická zkratka pro dopoledne; výrobce chleba; 

zevlovat; 
I. Malá jamka; řeka ve Francii; nebo; 
J. Šosatý kabát; plácnutí dlaněmi; tnutí;  
K. Nevěnovat; zvětšovati se; severský savec; 
L. Japonské platidlo; ne tahle; náboženská skupina;  
M. Tvrz; značka sodíku; Spojené arabské emiráty; na 

které místo; kód Nizozemí; 
N. Značka astatu; kapalina; český spisovatel; 

existovat;  
O. Tahle; francouzská řeka; podpis neznámého; 

šlechtický přídomek; 
P. Akvarijní rybka; výše než; účty;  
R. Praskati; iniciály Orbisona; druh zubní náhrady; 
S. 2. díl tajenky 
T. Letadla; zámezí; americká firma na doplňky 

stravy; spojka souřadící; 

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
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6. Připravované akce 
V následujícím období byly naplánovány a zřejmě budou zrušeny tyto akce: 
duben, 2020 

sobota 

Sousedské setkání 

tradiční vystoupení dětí a paní učitelek z MŠ 

Začátek ve 14 hodin  
v KD v Kališti 

30. 4. 2020 

čtvrtek 

Pálení čarodějnic 

tradiční akce s malým ohníčkem… 

Začátek v 18 hodin  
Vedle budovy pavilonu  

30. 4. 2020 

čtvrtek 

Pálení čarodějnic 

tradiční akce u Kujóna 

Začátek v 18 hodin  
u KD v Býkovci  

květen 2020 

sobota 

Memoriál Františka Pizy  

zahájení Pelhřimovské ligy v požárním útoku 

Začátek ve 14 hodin  
na hřišti v Kališti  

květen 2020 

sobota 

Pouť u kapličky 

po pouti posezení za KD u Kujóna 

Začátek ve 14 hodin 
u kapličky v Býkovci 

Sledujte prosím vývoj situace v ČR a vyhlášená opatření k zabránění šíření koronaviru. 
Pokud by se některá z akcí mohla konat, budeme vás o nich informovat obecním 
rozhlasem a na vývěskách. 

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

20 let oslaví dne 10. dubna slečna Monika Strašíková, Kaliště  

15 let oslaví dne 24. dubna pan Patrik Sýkora, Kaliště  

45 let oslaví dne 9. května pan Jaroslav Vodrážka, Kaliště  

80 let oslaví dne 9. června paní Božena Šindelářová, Kaliště 

60 let oslaví dne 29. června pan Josef Povolný, Kaliště 

 
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a 

životního optimismu do dalších let! 

 
Blahopřejeme také manželům Hurdovým – Markétě (roz. Kožiarské) a Martinovi k narození 

dcery Ley.  Přejeme všem hlavně zdraví a rodinnou pohodu!  

 

Obecní úřad Kaliště 

 
 

P.S. Mimochodem je nás 156 trvale přihlášených v Kališti 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. 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. 

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! 
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