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

Koronavirus alias COVID-19. Tak toto slovo slýcháváme z rádia a televize a čteme v tisku i na 

webu v posledním čtvrtletí několikrát za den, až je nám to asi protivné. Naštěstí se zdá, že 

máme první vlnu úspěšně za sebou a já bych vám všem chtěl poděkovat za to, že jste se 

v době pandemie chovali zodpovědně a i díky tomu se u nás žádný pozitivní případ 

nevyskytnul. Nyní dochází k uvolňování přijatých opatření. Před námi je léto, které bude 

doufám zalité sluncem a dobrou náladou. Nenechme si ji nikým zkazit a užijme si 

příjemného letního lenošení. A nezapomeňte se zúčastnit některé z letních akcí! 

Přeji nám všem krásné léto! 

                                                            Ing. František Szczyrba, starosta 

2. Informace obecního úřadu  
I v době pandemie se život v naší obci úplně nezastavil. Ty šikovnější z nás 

šily roušky, aby nás uchránily před nákazou i jejím eventuálním dalším 

šířením. Chtěl bych moc poděkovat Jindřišce Kaláškové za ušití 10 roušek, 

které věnovala prodavačkám a mně hned v prvních dnech po vyhlášení 

nouzového stavu.  

Mnozí z nás pracovali z domova a na své chalupy přijeli krizi přečkat také 

mnozí z chalupářů. To si myslím pomohlo k dobrým prodejním výsledkům 

našeho obecního obchůdku, kterému zatím stále rostou měsíční tržby. Chci vám všem, kteří 

u nás nakupujete, moc poděkovat. Náš obchůdek se stal dalším místem pro setkávání 

našich občanů a jsem rád, že zde občas zavítají také přespolní. Také jste zřejmě 

zaznamenali, že máme novou paní vedoucí - paní Majku Horákovou z Počátek. Také její 

zásluhou došlo k rozšíření sortimentu a vytvoření oddělení piva a drogerie v prostorách 

zadního nevyužívaného skladu. V letních měsících bude mít náš obchůdek otevřeno stejně 

jako v ostatní části roku od pondělí do soboty (kromě svátku 6. července) díky brigádní 

výpomoci mé a Hanky Baďoučkové, aby si léto s dcerkou trochu užila naše paní vedoucí.  
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Na jaře jsme pokračovali v úpravách před obecním obchůdkem. A i když se nám zatím vše 

nepodařilo zcela dokončit, určitě jste si všimli, že byla dobudována rampa pro bezbariérový 

přístup a také instalováno nové posezení pro kolemjdoucí.  

A v budování budeme pokračovat – čeká nás kompletní výměna střechy na budově 

mateřské školy, oprava přístřešku nad rampou obchůdku i oprava oplechování římsy nad 

vstupem do obchůdku, kudy nyní při větších deštích zatéká. A aby těch střech nebylo málo, 

tak na podzim bychom rádi vyměnili střechu i nad klubovnou SDH.   V létě ještě proběhne 

přestěhování knihovny do suterénu kulturního domu. 

         

Termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu prozatím neznáme, podle zpráv ze 

svozové firmy by měl proběhnout v září, sledujte prosím úřední desku OÚ.  

Těším se na další setkání s vámi na dalších akcích v Kališti i v Býkovci! 
Ing. František Szczyrba 

3. Co je nového v Býkovci? 
Vážení spoluobčané a osadníci z Býkovce, 

osada Býkovec se dostává do času prázdnin. Dá se navíc říct, že jsme nepříjemná období 
nejistoty a života v karanténě všichni překonali víceméně dobře. 
Nemohly se sice konat oblíbené hromadné akce, k nimž patří oslava Velikonoc, pálení 
čarodějnic ani oblíbená pouť, ale ochrana zdraví je v tomto ohledu jistě přednější. 
Protiepidemiologická opatření se ale rozvolňují, a to nám již nebrání scházet se a pořádat 
menší oslavy narozenin, jmenin, diskutovat o společných věcech, problémech a záměrech 
na další období.  

Jedním z témat diskuzí byla v poslední době i jedna nepříjemná věc.  Tou bylo počínání 
těžařské firmy, která v době největších dešťů jezdila s plně dřevem naloženými vozy  přes 
louku u kapličky. Tuto louku, ač patří obci,  udržují místní obyvatelé tak, aby byla důstojným 
okolím pro toto poutní místo. Jen těžko lze proto pochopit jednání těžařů, kteří bez skrupulí 
tuto louku rozjezdili v období největších dešťů, než je stačili zastavit naši členové obecního 
zastupitelstva a nařídili jim náhradní cestu lesem. Doufáme, že toto poškození obecního 
majetku bude napraveno a viník uvede louku do původního stavu. Ano, možná se smějete, 
ale mělo by to tak být. A navíc dodávám, že jejich naložená auta váží jistě přes 50 tun a 
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jezdila vesele po mostku, kde je značka zákazu vjezdu vozidel do 14 tun. Je to vůbec možné? 
A klade si někdo otázku, co by se stalo, kdyby se mostek prostě zbořil?  To, že by jeho 
opravu zaplatil viník, by nám asi moc nepomohlo, protože oprava by trvala jistě dlouho. 
Obyvatelé Perek by tak museli zřídit přívoz nebo jezdit po polní cestě z Klátovce. Doufám 
tedy, že kompetentní činitelé se budou touto situací zabývat a opravdu zjednají nápravu. 
Hulvátství a aroganci se nesmí ustupovat. Je jistě řada jiných firem, které nabízejí služby v 
této oblasti, jsou čitelné, vstřícné, např. v Panských Dubenkách jedna taková k naprosté 
spokojenosti v lesích pracuje. 

         

Na závěr ale jedna dobrá zpráva.  Nad naším kulturním zařízením po dlouhé době opět 
zavlála vlajka osady. Beru ji jako symbol již přicházejících lepších časů a posunu k normálu. 
Takže se těšme na prázdniny, léto a spoustu klidných dní ve zdraví.  

To vše vám přeji z celého srdce! 

Petr David, fotky  Jindra Kučerová 



5 

4. SDH Kaliště zažil nezvyklé jaro  
Jaro, obdobně jako všechny, nejvíce ovlivnila opatření kvůli nemoci COVID-19. Kulturní život 

vedený naším sborem utichl, musela být uzavřena i klubovna. K dnešnímu dni se ovšem 

situaci lepší a naše činnost se vrací k normálu. 

V dubnu přišla velká sucha. Dne 6. dubna byl na území Kraje Vysočina zaznamenán rekordní 

počet požárů. Jeden neminul ani lesní porost v katastrálním území  naší obce, kde 

zasahovala naše jednotka. Společně se sbory z Horních Dubenek, Počátek a profesionálními 

hasiči se podařilo požár uhasit během několika hodin. Úkolem naší jednotky bylo zajištění 

čerpání vody do dvou cisternových vozů na návsi obce a také technická pomoc přímo na 

místě požáru. Požár naštěstí nenapáchal velké škody. Další období už bylo nadprůměrně 

deštivé, i díky tomu jsme k žádnému jinému zásahu nemuseli vyjíždět. 

       
Během května se začala rozvolňovat opatření zavedená kvůli šíření nemoci COVID-19. Druhý 

týden v květnu jsme se tak mohli vrátit do naší klubovny. Nejprve pouze do venkovních 

prostor, poté i do prostor vnitřních. Nicméně veřejné kulturní akce jsme neměli odvahu 

pořádat. Přeci jenom jsou povolená pouze za přísných hygienických opatření. Doufejme, že 

pozitivní trend ústupu nemoci v naší zemi neustane a na podzim budeme moct uspořádat 

alespoň nějakou akci pro veřejnost. 

Vojta Šindelář 
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5. Luštění o ceny 
V obrázcích jsou ukryta známá přísloví. Určitě nějaká poznáte, tak nám neváhejte napsat 

správné odpovědi a napište, i kdybyste poznali jen jedno přísloví. 

 

Z došlých správných odpovědí s tajenkou z minulého čísla Zpravodaje, která zněla:     

„Život nemůže být příjemný, když není současně čestný“ autorka křížovky Líba Pulkrabová  

vylosovala jednoho výherce. Tím je pan Antonín Marek, Kaliště. Získává vouchery 

v celkové hodnotě 300 Kč na nákup zboží v obecním obchůdku. Blahopřejeme!  

Zkuste štěstí taky a luštěte! Vyluštěná přísloví zašlete do konce srpna 2020 na adresu 

redakce: zpravodajkaliste@centrum.cz  nebo vhoďte napsaná 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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Obecní obchůdek „U lípy“ Kaliště - akční letáček červenec 2020 

Kuřecí stehenní řízky 

mražené 500 g 
 ilustrační foto 

 5490  

    Pardál Echt 11o      

 světlé výčepní 0,5 

l 

1190    1390   

Bomboniéra Madame 

Pompadour 150g 

    4990  

Pizza VICI 
salámová, proscuito 

  5900 

Uzená žebra, Krahulík 
Cena za 1 kg 

 4500      

Víčka na zavařování  

2 velikosti á 10 ks 

od 1750 

Fazole bílé, konzerva 

1790 

Mléko trvanlivé 1l 

plnotučné  

1990 2190 

   Velký výběr krmení 

pro psy a kočky 

ceny od 1490 

Banánky v čokoládě 
Figaro 

 890 

Rajčata volná, 1 kg 

 

4590 

Paštika Krajanka 
lahůdková, 
mandlová  

 

1490 
Smetana trvanlivá 30% 

250 ml, Meggle 

3290 

Čistič odpadu Clean 

 

  3450 

Rajský protlak ESSA 
140 g 

1090 

Otevírací doba: Pondělí* 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

 Úterý 8:00 – 12:00     zavřeno 

 Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

 Čtvrtek 8:00 – 12:00     Zavřeno 

 Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

 Sobota 8:00 – 11:00     zavřeno 

 Neděle                  zavřeno 

* v pondělí 6.7.2020 zavřeno   
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6. Připravované akce 
V dalším čtvrtletí roku jsou naplánovány tyto akce: 
18. 7.2020 

sobota 

Kališťská pouť 

tradiční akce na hřišti s kapelou Veteráni 

začátek ve 14 hodin  
na hřišti v Kališti 

22. 8. 2020 

sobota 

Pochod Soptíka 

tradiční akce  

od 16:30 do 18 hodin  
od KD Kujón v Býkovci  

29. 8. 2020 

sobota 

Letní opékání buřtů 

náhrada za pálení čarodějnic 

začátek v 18 hodin  
vedle budovy pavilonu  

26. 9. 2020 

sobota 

Dětský desetiboj a vyhlášení Býkoveckého 

fotobraní 

začátek ve 14 hodin  
u KD Kujón v Býkovci  

 
 

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

85 let oslaví dne 21. července pan František Kopečný , Kaliště  

80 let oslaví dne 30. července paní Blažena Burianová, Kaliště  

75 let oslaví dne 3. srpna pan Jan Lojda, Kaliště  

45 let oslaví dne 8. srpna paní Theodor Kalášek, Kaliště  

45 let oslaví dne 10. září paní Lenka Kalášková, Kaliště 

50 let oslaví dne 16. září pan Ladislav Jakoubek, Kaliště 

20 let oslaví dne 18. září slečna Kateřina Horálková, Kaliště 

55 let oslaví dne 24. září pan Jiří Strašík, Kaliště 

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

 

 
Blahopřejeme také panu Martinu Kožiarskému a jeho přítelkyni Anně k narození syna 

Daniela.  Přejeme všem hlavně zdraví a rodinnou pohodu!  

 

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. 
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