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

Loni touto dobou jsme slovo COVID-19 ještě neznali. Zažívali jsme standardní zimní 

radovánky až do začátku března letošního roku, kdy se po celém světě rozšířil nenápadný 

virus, který celou naší planetu postupně ochromil. V současné době jsme uprostřed druhé 

vlny pandemie, většina obchodů a všechna kulturní a sportovní zařízení jsou zavřená a my 

jsme nuceni zůstávat doma, ideálně i na silvestra. Je to nelehká doba, ale věřím, že ji společně 

překonáme a v příštím roce se budeme moci znovu setkávat na pravidelných akcích. Přeji vám 

všem, aby byl příští rok lepší než letošní a hlavně vám přeji zdraví a životní optimismus! 

                                                            Ing. František Szczyrba, starosta 

2. Informace obecního úřadu  
Konec roku je obdobím bilancování. Co se nám povedlo a co méně. Snad mi dáte za pravdu, 

že k hlavním úspěchům letošního roku patří otevření obecného obchůdku „U lípy“ v únoru. 

Chtěl bych poděkovat Simoně Zemanové s Hankou Baďoučkovou za zvládnutí rozjezdu 

prodeje, kdy jsme se mnohé učili „za pochodu“ – pracovat s pokladním programem 

Dotykačka, obsluhovat POS terminál na platební karty, navazovat spolupráci s novými 

dodavateli, apod. V květnu Simonu vystřídala na postu vedoucí prodejny Majka Horáková a 

myslím, že teprve ona znamenala ten správný impuls pro rozvoj obchůdku, kdy se na 

prodejně objevilo mnoho nového zboží – především prodej čerstvého masa ale také rozšíření 

sortimentu průmyslového zboží a drogerie, prodej dřevěných briket, možnost výměny 

propan-butanových lahví a mnoho dalších položek. Také Majce a znovu Hance s Lenkou bych 

chtěl moc poděkovat za jejich práci pro nás všechny. Moc si toho vážím! A děkuji vám všem, 

kdož u nás nakupujete. Samozřejmě uvítáme vaše náměty na zboží, které byste rádi v našem 

obchůdku kupovali a které zatím v našem sortimentu není. Přeji obchůdku, aby nám vzkvétal 

a aby se nám v něm dobře nakupovalo. 

      

Letos se podařilo opravit několik výtluků na obecních cestách v Kališti i v Býkovci. V opravách 

cest bychom rádi pokračovali i v budoucích letech. K dalším úspěšným akcím patřila letní 
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výměna střešní krytiny na budově MŠ a na podzim výměna střešní krytiny nad klubovnou 

SDH. První akci jsme financovali pouze z obecního rozpočtu, také díky příjmům z prodeje 

kůrovcem napadeného dřeva, na spolufinancování druhé akce se podílel Kraj Vysočina 

prostřednictvím programu Obnova venkova Vysočiny. Také jemu patří náš dík! 

       

A taky máme přestěhovanou knihovnu do nových prostor v suterénu kulturního domu. 

Půjčovat si můžete knihy u naší paní knihovnice Ivany Navrátilové každou středu od 18 do 19 

hodin a samozřejmě, že je to zdarma! Tak kdo jste ještě v knihovně nebyli, tak neváhejte a ve 

středu se do ní zajděte podívat. Paní knihovnice by ráda poděkovala za knižní dary paní 

Libušce Pulkrabové. Připojuje se také redakce Zpravodaje. 

V polovině prosince proběhla každoroční změna jízdních řádů autobusů a vlaků. V příloze 

najdete vložen jízdní řád autobusů s možností přestupu na vlaky v Batelově. Oproti loňsku 

Kraj Vysočina mírně zredukoval počet spojů, bohužel o víkendu k nám nejezdí jediný autobus. 

Prý byly minimálně využívané… 

A co nás čeká v roce 2021? Nechte se překvapit. Prozradím jen, že v lednu zahájíme veřejné 

projednávání 1. změny Územního plánu obce. Termín bude zveřejněn na úřední desce. 

A pokud to epidemiologická situace dovolí, tak se uskuteční některé z tradičních akcí, např. 

masopustní posezení, pálení čarodějnic, Kališťská pouť, apod. Tak uvidíme. 

Přeji Vám všem hlavně zdraví a pohodu v Novém roce a těším se na brzké setkání s vámi         

na dalších akcích v Kališti i v Býkovci! 
Ing. František Szczyrba 

    

FP 2021 
DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ 

 přejí děti a zaměstnanci MŠ Kaliště, okr. Jihlava 
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3. V Býkovci bylo a bude veselo!  
Vážení a milí čtenáři, byl jsem opět požádán, abych napsal po třech měsících 
něco do našich novin o životě v osadě Býkovec. Ale zároveň mi bylo 
naznačeno, abych radši nepsal o všem, protože jsou prý mezi námi někteří, 
kteří by se v tom mohli šťourat. Pozor, tím se myslí celá ves, nikoli pouze naše 
osada. 

Představte si to. Je nás tu všeho všudy dohromady něco kolem 160 a vidíte. Pokud tedy 
opravdu takoví jsou, je mi jich upřímně líto, ale to je asi tak vše. Nechci ale dělat zlou krev, 
vyskytuji se tu sice už přes třicet let, ale nakonec o co jde, že?  Sám jsem už za tu dobu snad 
trochu pochopil, jak to tu někdy chodí, je přeci nejlepší pokusit se být s každým, pokud 
možno, za dobře a nedělat zbytečně vlny. 

Beru si proto příklad z našeho velikána Františka Palackého, který ukončil své rozsáhlé 
dílo „Dějiny národu Českého v Čechách a v Moravě“, nástupem Habsburků na český trůn. 
Když se ho ptali, proč skončil právě u tohoto mezníku a nepokračoval dál, řekl, že pravdu psát 
nesmí a lhát nebude. Takže vězte: 

Naše tradiční akce z posledního kvartálu jsou tyto: Výlov a rybářská bašta, Martinské 
hody, Mikuláš, Adventní zpěv koled u kapličky (to by měla být nová tradice a stačí mi zavřít 
oči a vidím to úplně živě před sebou) a Silvestr. Konaly se? Ano? Ne? Možná? Co myslíte, pane 
Palacký? 

Naše osada má mimo to jiné problémy. Například s můstkem přes potok. Zvláštní 
situace. Můstek je poškozený, poničily jej především přetížené vozy se dřevem a bůhví s čím 
ještě a bůhví čí. Cesta k potoku a dále od potoku k jedné chatě, má majitele, potok má 
majitele, vzduch nad potokem asi zatím nemá majitele. Dřív tam byl prý brod. Jsem zvědav, 
jak to dopadne. Obec na tom ale samozřejmě pracuje. Prý by bylo nejlepší, aby se všichni 
zúčastnění dohodli. Jsem zvědav, kdo bude jednat za onen vzduch, ale řešit se to musí rychle, 
neboť hrozí, že do potoka někdo spadne. Pokud přitom dojde ke zranění nebo nedej Bože 
k něčemu horšímu, bude to horor. Ale pak by se to vyřešilo rychle, to dobře známe. Já jen 
doufám, že to tak daleko nedojde a že pořád vyhraje rozum a doufejme, že ten selský. Pokud 
ne, doufám, že má náš právní systém v tomto jasno.  

Můstek je sice díky obětavosti místního zastupitele, pana Kučery, provizorně zajištěn, 
ale spíše proti vjezdu na něj, než proti náhodnému pádu z něj, nebo dírou v něm, při pěší 
procházce. To, že se někdo někam autem nebo traktorem nedostane nebo jen stěží, je nyní 
druhořadý problém. Co si o tom myslíte?     

Mám ale i pozitivní zprávy. Všech sedm mě známých osadníků, kteří přes všechna 
nařízení vlády a úzkostlivé dodržování hygienických a já nevím jakých dalších předpisů, 
onemocněli onou chřipkou, se uzdravili. A to pět z nich bylo ve velmi rizikové, a to nejen 
věkově rizikové, skupině. Co je ale na tom nejlepší? Jedna postižená osoba, která se již před 
nákazou dlouhodobě léčila s plicními či dýchacími problémy, má nyní na pravidelných 
kontrolách u lékaře ještě lepší výsledky, než před Covidem. To ale v televizi neuvidíte ani 
neuslyšíte. Aspoň tedy od nás něco pozitivního k tématu roku.  

Další pozitivní informací jsou kulatiny našich dvou spoluosadníků. 
V listopadu oslavil 80 let pan Jindřich Kučera, dlouholetý zastupitel a v prosinci 90 let paní 
Marie Dvořáková, starousedlice a místní nejstarší obyvatelka. A řekl bych, že oba při dobrém 
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zdraví. Tak Vám přeji milí oslavenci, a doufám, že za celou osadu, aby Vám to vydrželo a 
abychom se zase na nějaké společné akci všichni ve zdraví sešli /s přáním se připojuje také 
obecní úřad Kaliště/. 

      
Pozitiva pokračují. Tvůrčí duch a energie u nás není ubita „blbou náladou“. Občas mám 

návštěvu. To se snad ještě může. A můžu s radostí informovat o projektech, které při takových 
návštěvách vznikají a chystají se. Pan Pavel Chadim např. přislíbil, že se pokusí do příštích 
Vánoc vytesat Betlém z lipového dřeva. O velikosti figur se ještě vede bouřlivá diskuse. Lipové 
dřevo a nástroje přislíbil zajistit pan Pavel Lukáš. Nápad byl přijat s nadšením. Dále paní 
Kateřina Emmerová se rozhodla připravit historický místopis naší osady, kde bude 
zdokumentována historie jednotlivých chalup, jejich historických uživatelů, vše s foto-
doprovodem. Možná přibydou i speciální recepty od jednotlivých rodin. Z toho může být i 
pěkný kalendář. Nápad byl přijat s všeobecným nadšením.  Ani já jsem nemohl zůstat stranou 
a navrhnul jsem na příští Vánoce zapůjčit sněhové dělo z Mrákotína a vytvořit kopec sněhu 
pro malé děti a vůbec vytvořit vánoční atmosféru u kapličky, kde by měl být právě Betlém 
pana Chadima a kde by se zazpívaly i zmiňované koledy. Tento nápad byl přijat částečně 
s nadšením, částečně s rozpaky a klepáním na hlavu.  
  No a co dál? Než vyjde další číslo těchto listů, máme tyto zimně-jarní tradice, které se 
snažíme udržet: zabijačku, PBP (První Býkovecký ples s bohatou tombolou a možná i s volbou 
mis osady, což by měla být novinka), Masopust a Velikonoce. Co se z toho uskuteční, to se 
uvidí. Všechno? Nic? Něco? Kdo ví? A znovu musím opakovat, že tyto akce si připravujeme 
sami, vlastními náklady, silami a invencí. 

O to ale nakonec nejde. Začíná licitace s vakcínami, dalšími mutacemi viru, ruleta 
s koeficienty, žonglování se stupni rizika a já si tudíž nedělám iluze. Zůstávám však zatvrzelým 
optimistou. Doufám, že časy psů urvaných z řetězů, dělajících všude samá štěňata, skončí 
brzy v propadlišti dějin. 

Co říci závěrem? Přejme si do nového roku méně sobectví, pokrytectví, arogance a 
závisti a o to více porozumění, pokory, a když ne rovnou lásky, tak alespoň pochopení, 
čestnosti a upřímnosti. Samozřejmě i zdraví. Ale to si z valné části může ovlivnit a ovlivňuje 
jak pozitivně, tak i negativně každý z nás.  
Za osadu a Poctu Vysočině, přeji všem šťastný, zdravý a výživný rok 2021. 

                                                                                   Petr David  
PS 1: Víte, kdy jste se nechali naposledy očkovat proti tetanu? (cyklus je 10 let). 
PS 2: Víte, že proti chřipce a to i chřipce typu Covid, může velmi pomoci slovenský lék  
na předpis, I…?/cenzurováno redakcí/ Balení stojí asi 80 Kč. Poraďte se se svým lékařem. 
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4. COVID-19 utlumil veškerou hasičskou činnost   
V posledních řádcích v minulém čísle zpravodaje jsem vyjádřil obavy spojené s opatřeními 

omezující nejen náš hasičský život. To byl ještě konec září a málokdo z nás věřil, že přijde další, 

o mnoho silnější, vlna epidemie nemoci Covid-19. Nejen že musela být uzavřena hasičská 

klubovna, ale prakticky veškerý společenský život v naší zemi byl rázem utlumen.  

V předchozích létech bylo na podzim v naší obci na programu několik společenských akcí. 

Letos jsme nemohli uspořádat ani jedinou. Na počátku prosince jsme všichni netrpělivě 

vyhlíželi přechod do mírnějšího, třetího stupně PES. Díky tomu se opět mohly otevřít i dveře 

naší klubovny. Naděje z návratu k „běžnějšímu“ způsobu života ovšem netrvala dlouho. Za 

několik málo dní celá republika na pomyslné mapě opět zrudla a s tím byl zase do odvolání 

přerušen provoz klubovny.  

Nyní je konec prosince a většina z nás s nástupem nového roku vyhlíží světlo na konci tunelu. 

Dovolte mi tedy tímto, vám všem popřát především hodně zdraví a také, aby rok 2021 byl 

podstatně lepší než ten právě končící. Doufejme, že až budeme za rok opět rekapitulovat, 

budeme na rok 2021 vzpomínat jako na rok, kdy se život opět vrátil do starých kolejí.  

Vojta Šindelář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační foto z roku 2018 
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5. Luštění o ceny  
Rozluštěte přesmyčky živočichů tak, že nejprve rozšifrujete správná písmena. Správná 

písmena získáte tak, že každé písmeno posunete vždy o 2 místa v abecedě zpátky 

př. GNUQ – G = E, N = L, U = S, Q = O -> ELSO = OSEL 

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

MGPTQL - _ ____________________  -    ____ ________________ 

NXQWFGDN - ______________________ - ______________________ 

PCONKFGPMC - ______________ - _______________  

QPCPCFCM - _______________ - _______________  

VMCPRQ - _______________ - _______________  

EGDQVJQPK - _________________ - _______________ 

CHCPWVQPCT - ________________ - __________________  

VQMQWI - _______________ - _______________ 

MQON - ______________ - ______________  

UGTRC - ______________ - _______________ 

MCUQL - _______ ________ - ______________  

RTCM- _________________ - ______________ 

JQIT- _________________ - ______________________ 

PWVCM- ________________ - __________________ 

XGTCPEGO- _________________ - _________________ 

MRGUGL- __________________ - __________________ 

TVQWUJ- ________________ -  ________________ 

XFQWMNPKC- __________________ - ___________________ 

OGQPNGJC- __________________ - ___________________ 

Z došlých správných odpovědí vybrala paní Líba Pulkrabová za účasti 2 svědků také tentokrát  tři výherce 

podle největšího počtu vytvořených smysluplných slov ze slova MANDELINKY.  Na prvním místě je paní Míla 

Andělová, na druhém paní Věra Pulkrábová a třetí místo obsadila paní Ivana Navrátilová. 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                                                                                                      

mailto:zpravodajkaliste@centrum.cz
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6. Připravované akce 
V dalším čtvrtletí roku jsou naplánovány tyto akce: 

13. 2. 2021 

sobota 

Masopust v Býkovci * 

 
začátek ve 14 hodin  
v KD Kujón Býkovec 

13. 2. 2021 

sobota 

Masopustní posezení * 

 
začátek ve 14 hodin  
v klubovně SDH Kaliště  

* Akce se uskuteční, pokud to epidemiologická situace dovolí. Sledujte úřední desku OÚ. 

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

15 let oslaví dne 18. ledna slečna Žaneta Murová, Kaliště  

45 let oslaví dne 19. ledna paní Hana Kožiarská, Kaliště  

75 let oslaví dne 1. února paní Marie Kučerová, Býkovec  

55 let oslaví dne 9. února pan Jan Šindelář, Kaliště 

15 let oslaví dne 13. března slečna Alena Kudrnová, Býkovec 

55 let oslaví dne 26. března paní Stanislava Matějková, Kaliště 

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví, pohody a životního 

optimismu do dalších let! 

Obecní úřad Kaliště 

 

Poděkování 
Rodina Lojdova touto cestou velice děkuje všem, kteří se v době naší kovidové karantény 

30.11. – 5.12. podíleli na zabezpečení donášky potravin z Obecního obchůdku „ 

U lípy“ k naší domácnosti. 

Ještě jednou vřelé díky!  

                                           Jan Lojda 

Otevírací doba obecního obchůdku „U lípy“  v roce 2021 
 

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

Úterý 8:00 – 12:00      

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

Čtvrtek 8:00 – 12:00      

Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 

Sobota 8:00 – 10:30    

Neděle a státní svátky zavřeno 

  
 

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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