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2 / EDITORIAL

Milí přátelé,
zima je, zdá se, už za námi a my jsme moc
rádi, že vám po čtvrt roce můžeme nabídnout
druhé číslo Myslkovin.
Předně vám chceme moc poděkovat za četné
pozitivní ohlasy na samotnou existenci obnoveného tištěného zpravodaje, ale i na jeho
podobu a obsah. Děkujeme i za hlasy kritické,
které vesměs byly naplněny jedinou obavou, že
časem nebude o čem psát. Tady bych rád řekl,
že kdybychom byli obcí, kde se nic neděje, tak
bych zřejmě sdílel stejnou obavu. Ale Myslkovice rozhodně mrtvé nejsou, a vzhledem k množství nápadů, které od vás slyším, když s vámi
mluvím, tak rozhodně nemám strach, že by zde
v budoucu byla nouze o dění. Nicméně myslím,
že stejně jako kdekoli jinde, tak i tady u nás záleží pouze na tom, jaké si to sami uděláme.
Jak už bylo v minulém čísle avizováno, tak
vydávání tištěného zpravodaje doprovází
také vznik nového oficiálního webu obce. Vedle modernizovaného vzhledu, přehlednější
struktury informací a aktualizovaného obsahu je kladen velký důraz na sekci aktualit,
kde nyní rychleji dostanete více důležitých
zpráv a informací. Za to vděčíme především
Kláře Pölderlové, která se ujala role administrátora a já jí za to velmi děkuji.
Samozřejmě vás chci opět co nejsrdečněji
pozvat ke sdílení vašich zkušeností, nápadů
a tipů, co byste na svém webu nebo v Myslkovinách rádi viděli, co vás na nich baví nebo co
naopak chybí. Budou to velmi cenné podněty
pro to, abychom obojí postupně vyladili k dokonalosti a aby nám pak všem sloužily k dobré,
pozitivní a všestranné komunikaci. Proto nám
pište a nebojte se. Vaše názory nás zajímají!
Co nás naopak nezajímá, jsou pomluvy.
Přeji krásné jaro všem!
Gustav Fifka

MYSLKOVINY

Věděli jste, že…
Letos je tomu právě 100 let, kdy bylo
u nás založeno ochotnické divadlo,
jehož základy položil učitel školy v Janově Jan Vošta, který žil v Myslkovicích
v čp. 103. Na počest založení spolku,
byla v témže roce vysazena Lípa
svobody u hasičské
schráně.

Srdečně
gratulujeme
paní Agneše Meszárošové
a paní Marii Brožové
k letošnímu významnému
životnímu jubileu.
V dubnu oslaví významné výročí
pan Jan Prokš
a v květnu
paní Marie Nováková.
Obec Myslkovice Vám všem přeje
všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví
do dalších mnoha let života!
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Myslkovice mají nového
starostu
Ve středu 6. března byl na schůzi zastupitelstva obce zvolen, a funkci přijal, nový
starosta. Stal se jím Gustav Fifka, který byl
členem zastupitelstva od loňského listopadu. Nová volba se uskutečnila přibližně měsíc poté, kdy ze zdravotních důvodů musela
pozici starostky opustit paní Klára Pölderlová. Myslkoviny daly oběma střídajícím se
starostům prostor pro své vyjádření.
Gustav Fifka: Milí přátelé, sluší se abych na
tomto místě poděkoval zastupitelům za důvěru,
se kterou mě zvolili starostou. Nicméně kdosi
mi před pár dny potřásl rukou a s šibalským
úsměvem pronesl: k této funkci se negratuluje,
ale kondoluje! Ani já si nemyslím, že jde o funkci záviděníhodnou, ale navzdory všem pochybnostem jsem se nakonec rozhodl ji přijmout,
protože v ní spatřuji výzvu a možnost přispět
svou prací k rozvoji místa, kde společně žijeme. A to mi za to stojí. Chci navázat na všechno dobré, co se povedlo vybudovat nejen mým
předchůdcům starostům, ale hlavně vám všem.

Těším se na spolupráci. Více se snad seznámíme
na setkání se starostou, na které vás srděčně zvu.
Klára Pölderlová: Milí spoluobčané, v minulém čísle jsem k Vám promlouvala jako
nová starostka obce. Ze zdravotních a osobních důvodů jsem však musela tuto pozici
opustit. Věřte, že i za tak krátkou dobu jsem
se snažila pro obec svou funkci vykonávat
tak, jak nejlépe jsem dovedla. Osud ale rozdal karty jinak. Rozhodla jsem se i nadále
zůstat členkou zastupitelstva a pokračovat
alespoň částečně v práci pro obec.
Starostování jsem předala do rukou člověka, kterému osud Myslkovic rozhodně není
lhostejný, a v mnohém se s ním ztotožňuji. Pevně věřím, že pan Gustav Fifka bude
starostou, který bude chtít pokračovat v již
zavedených tradicích, ale obci určitě přinese
i spoustu nového. Přeji mu hodně úspěchů,
energie a nápadů, díky kterým se nám všem
v obci bude žít zase o něco líp.

Srdečně zveme občany Myslkovic na

Setkání se starostou
které se uskuteční v pátek 26. dubna 2019 v 18 hodin
na zámku v Myslkovicích

Program: 1) představení nového starosty, 2) prezentace naplánovaných a probíhajících akcí pro tento rok, 3) společná diskuse o tom, jak se nám v Myslkovicích žije,
co je fajn a co bychom chtěli vylepšit.
K DISPOZICI BUDE KÁVA A MALÉ OBČERSTVENÍ

4 / PROSBA O SOUČINNOST A UKÁZNĚNOST

MYSLKOVINY

Úložiště bio-odpadu za hřištěm
Od 1. března je pro občany nově k dispozici
prostor pro svoz bioodpadu za fotbalovým
hřištěm. Tento prostor pro bioodpad fungoval již v minulém roce, nyní je však pozemek
nově oplocen a podobně jako sběrný dvůr
bude pro veřejnost přístupný v následujících
otevíracích hodinách:

středa: 15 – 17 hod.
sobota: 10 – 12 hod.
V uvedených časech bude na místě služba,
která zajistí pořádek a správné ukládání
bioodpadu. K dispozici bude i veškeré nářadí pro překládku odpadu.
Na úložiště je možné vyvážet pouze trávu
ze zahrad nebo drobné dřeviny (slabší větve z prořezávek stromů nebo zahradních
keřů). Žádáme občany, aby respektovali, že pro trávu je určena jedna hromada
a pro dřeviny druhá. Snažte se odpad vršit
na hromady a nesklápějte jej vedle.
Dodržování těchto pravidel je nutné z následujích důvodů. Kompost, který vzniká
rozkladem bioodpadu, si zdarma odváží
zemědělci na svá pole a obci tak nevznikají
náklady na jeho likvidaci. Pokud je v kompostu cokoli, co do něj nepatří včetně větví, zemědělci o kompost nemají zájem a pro obec
to znamená vysoké náklady a starosti navíc.
Prosíme vás proto o spolupráci a pochopení opatření, které bylo nutné udělat. Prostor
bude monitorován kamerovým systémem.

TRÁVA

LISTÍ

VĚTVE

PAŘEZY

ODPADKY

SUŤ

JAKÉKOLI ÚKLÁDÁNÍ ODPADU
MIMO VYZNAČENÉ MÍSTO
JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!
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TJ Sokol Myslkovice

Tělovýchovná jednota Sokol Myslkovice
byla založena v roce 1947 a je po hasičském
sboru nejstarší organizací v naší obci. Dnes
je činný pouze fotbalový oddíl, a to jen díky
velké obětavosti předsedy fotbalového oddílu pana Miroslava Drse, trenérů Oty Trtíka, Milana Rejtara a správce sportovního
areálu Josefa Říhy. Oddíl v loňském roce
postoupil do okresního přeboru.
V současné době probíhá příprava na letošní
sezonu, v měsících lednu a únoru trénovali
hráči v Soběslavi v sokolovně a na umělé trávě, v březnu již hrají přípravné zápasy. Odehrán je zatím zápas 9. 3. Sviny – Myslkovice
s výsledkem 0:8. Zápas 16. 3. s Vlastiboří byl
odložen kvůli počasí a 23. 3. jsme v přátelském utkání s Kamenicí n/Lipou bohužel
prohráli 2:3.

JARO 2019

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
Sobota 30. 3. výkop ve 13:00
MYSLKOVICE – SOBĚSLAV B
Sobota 13. 4. výkop v 16:30
MYSLKOVICE – BECHYNĚ
Sobota 27. 4. výkop v 17:00
MYSLKOVICE – TUČAPY
Sobota 11. 5. výkop v 17:00
MYSLKOVICE – BŘEZNICE
Sobota 1. 6. výkop v 17:00
MYSLKOVICE – MALŠICE

Přijďte povzbudit náš tým a dát si pivko, limo nebo klobásu!
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Co slavíme o Velikonocích
Křesťanské Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky, které po staletí
ovlivňovaly podstatným způsobem životy
lidí. Porozumět plně těmto svátkům je možné díky židovským Velikonocům.
Židovská velikonoční oslava je připomínkou
záchrany židovských kmenů z egyptského
otroctví. Tato záchrana se chápe jako přejití z otroctví na svobodu. Velikonoční beránek, který se v tento den zabíjel a obřadně
jedl při zvláštní slavnostní večeři, židům
neustále připomínal, že jsou národem, jehož
existence je závislá na Boží záchraně. Tyto
Velikonoce slavil v Jeruzalémě někdy kolem
roku 30 i Ježíš se svými nejbližšími. Události,
které potom následovaly - Ježíšovo zatčení,
ukřižování a zmrtvýchvstání, jsou obsahem
křesťanských Velikonoc. Jsou oslavou života,
svobody a víry v Boha přinášející naději do
lidského strachu a smutku.
Jan Hamberger

Díky předávání z generace na generaci se už
od nepaměti udržuje také v naší obci tradice
– řehtání o velikonočních svátcích.
Tato klukovská záležitost začíná již na Zelený čtvrtek, kdy se podle náboženského zvyku traduje, že zvony odletěly do Říma a jejich
funkci nahrazuje řehtání řehtačkami.
V naší obci jsou již dlouhá léta chlapci rozděleni do dvou skupin. Jednu tvoří „Hořejšáci“, kteří řehtají směrem od Brandlína po
celé vsi až do Lipek. Druhá skupina tzv. „Dolejšáci“, se ujímá úkolu směrem od kapličky,
ulicí v Židovnách a v nové zástavbě.
Obě skupiny ohlašují svoji službu velmi výrazně. Počínaje Zeleným čtvrtkem, pokračují
na Velký pátek, to jsou jejich řehtačky slyšet
ráno, v poledne i večer. Na Bílou sobotu řehtají pouze ráno, následně se zastaví u každého
domu, důkladně zařehtají a monotónním
nápěvem odříkávají verše. Po tomto „zpěvu“
jsou obdarováni vejci, sladkostmi, penězi.
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Ano, je to opravdu tak, takže pro všechny,
kteří jsou v naší obci noví a tuto tradici neznali a možná nevěřícně kroutí hlavou, když
je v sobotu ráno probudí hlučná skupinka
koledníků, je to proto, že se u nás chodí vyřehtávat, což už se v mnoha obcích nedělá.
Podle tradice si koledníci chodili v sobotu
po vyřehtávání pro malou odměnu a o Velikonočním pondělí pro koledu. Naši koledníci jsou skromnější, a proto berou sobotní
koledu už za vyřízenou. :-) Často se stává,
že přestože jsou lidé doma, neotvírají. Přimlouvala bych se za koledníky, stačí přece
malinká odměna a uděláte radost a věřte, že
mají výslužku zaslouženou, chodí poctivě tři
až pětkrát denně za každého počasí, za deště,
chumelení i mrazu a díky jim se tahle milá
tradice v naší obci stále udržuje. Takže o velikonoční sobotě buďte připraveni! :-)
Marie Hodinářová, Hana Fifková
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Probíhající a plánované
stavební akce
Koncem minulého roku a počátkem letošního bylo podáno celkem 5 žádostí o dotace.
Dovolte, abychom vás informovali o tom, jaké investice a opravy chceme z dotací letos,
popřípadě i bez nich a případně v letech následujících, realizovat.
V letošním roce plánujeme dokončit oplocení u zámku. Posledním úsekem je oprava
podezdívky a následná výměna plotu směrem z návsi k zámku (strana u Syrovátků). Na
tuto akci máme podanou žádost z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje.
S tím souvisí cesta k zámku, ve které vyměníme kanalizační potrubí a u zámku instalujeme nový septik. Následně bude položena kamenná dlažba, na část úseku máme zažádáno
z Programu obnovy venkova a na část, která to akcí by bylo dokončeno oplocení celého
spadá pod kulturní památku, máme podanou objektu zámku, včetně výměny dlažeb, které
žádost z Programu kulturního dědictví. Tou- zde byly od roku 1960 stejně jako oplocení.
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vi) k silnici na Tučapy č.p. 35 (p. Bednář), zde
bude opraven podklad komunikace, osazeny
obrubníky a položen asfaltový povrch.
V loňském roce byl dokončen pasport místních komunikací a dopravního značení, na
jeho základě bude v nejbližších měsících osazeno na 50 dopravních značek, které by měly
přispět k větší bezpečnosti našich občanů.
V letošním roce bychom chtěli zadat vypracování projektu na chodník od č.p. 167
Dále byla podána žádost na opravu, resp. (Janouškovi) k silnici u hasičské zbrojnice.
výměnu kanalizačního potrubí od č.p. 62 Kamenná zídka naproti zahradě Hrbkových
(p. Červenka) ke křižovatce u č.p. 58 (Vácho- bude rozebrána, zemina za ní odtěžena na
vi) a dále Židovna přes odlehčovací komoru šíři chodníku a zídka znovu obnovena.
do potrubí na ČOV u Návesního rybníka. Dětské hřiště u zámku bude doplněno o jeJelikož se jedná o akci finančně náročnou, den, nebo dva nové prvky.
bude započata pouze při obdržení dotace.
Další plány na realizaci nových projektů, oprav
Jako poslední byla podána žádost na Minis- a podobně závisí i na vás, občanech Myslkovic,
terstvo pro místní rozvoj na opravu komuni- rádi vyslechneme vaše přání a názory.
kace. Jedná se o úsek od č.p. 121 (DytrychoJiří Vrhel

NOVÉ SDRUŽENÍ V MYSLKOVICÍCH
Zakládáme nové sdružení, které se bude
v první řadě věnovat kulturním akcím
a všemu, co je s tím spjaté. V loňském roce
jsme pro vás připravili pálení čarodějnic,
pouťovou zábavu a dětský den. Minimálně
tyto tři akce chceme zachovat ve stejném
duchu tak, aby lidé v obci byli v první řadě
spokojeni a zároveň měli možnost se aktivně zapojit.
Současně bychom byli rádi, kdyby se nám
ta naše „partička lidí“ ve sdružení rozrůstala. Proto prostřednictvím tohoto sdělení
dáváme na vědomí oficiální nábor nových
členů, který se bude konat 12. 4. 2019

v 19:30 hod. v hospůdce na zámku
v Myslkovicích. Pokud by se našel někdo,
kdo by se nemohl účastnit náborové schůze, ale chtěl patřit k nám nebo pomoci už
od začátku, obraťte se na obecní úřad, který nás následně bude kontaktovat.
První akcí v tomto roce, kterou pro
vás připravujeme je pálení čarodějnic
30. 4. 2019. Těšíme se na spousty příjemných, hezkých a snad i zábavných chvilek
trávených se všemi sousedy z malebné
a krásné vesničky.
Děkujeme!
Radek Podráský
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V sobotu 9. 3. prošel Myslkovicemi již 52. masopustní průvod. Touto cestou bychom rádi
poděkovali všem, kteří si dali velkou práci
s výrobou masek a vyrazili do průvodu a samozřejmě také těm, kteří pro masky připravili
výborné pohoštění během průvodu. Večer pak
proběhla na zámku tradiční masopustní zábava s hudebním doprovodem.

MYSLKOVINY

V neděli pak byl pro děti na zámku připraven maškarní bál za hudebního doprovodu
manželů Molíkových.

Všem, kteří se na přípravě akcí
podíleli, patří velký dík!

BŘEZEN 2019
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Foto: Lenka Pospíšilová, Miloš Uhrmann

ZVEME VÁS NA

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Přijďte s námi prožít

30. 4. 2019

příjemné, hezké a snad

před zámkem
v Myslkovicích

i zábavné chvilky při stavění
máje a pálení čarodějnic.
Aktivity, hry, občerstvení
pro děti i dospělé.

více na www.myslkovice.cz

Otevírací doby:

sběrný dvůr – každá první sobota v měsíci od 8.00 – 9.00
kompostárna – st 15.00 – 17.00
obchod –

pošta –

hostinec –

so 10.00 – 12.00

po
út
st
čt
pá
so
ne

07:00 - 12:30
07:00 - 12:30
07:00 - 12:30
07:00 - 12:30
07:00 - 12:30
07:00 - 10:30
Zavřeno
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08:00 - 10:30
14:00 - 16:30
08:00 - 10:30
14:00 - 16:30
08:00 - 10:30
zavřeno
zavřeno
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17:00 - 22:00
17:00 - 22:00
zavřeno
17:00 - 22:00
17:00 - 23:00
17:00 - 23:00
17:00 - 22:00

14:30 - 16:00
14:30 - 16:30
14:30 - 16:00
14:30 - 16:30
14:30 - 16:30

ČERVEN
srdečně vás zveme na

DĚTSKÝ DEN
a

HUDEBNÍ PIKNIK
termín konání bude včas oznámen

POZVÁNKA NA JANOVSKOU POUŤ
19.5. se koná v Janově tradiční pouť
18.5. od 17 – 22 hod. se uskuteční
dechový koncert kapely Skalačka
(v Janově pod lípou)

www.myslkovice.cz – v novém „kabátě“
Od 27. 3. 2019 jsou v provozu nové webové stránky obce. Uvítáme vaši zpětnou vazbu
abychom věděli co vám na nich vyhovuje nebo co by se podle vás dalo ještě vylepšit.
Děkujeme předem za vaše názory.
Myslkoviny – oficiální zpravodaj obce Myslkovice, 4x ročně vydává Obec Myslkovice, datum vydání 29. 3. 2019, Evidenční
číslo: MK ČR E 23525. Za příspěvky děkujeme Marii Hodinářové, Haně Fifkové, Kláře Pölderlové, Jiřímu Vrhelovi, Radku
Podráskému a za fotografie Miloši Uhrmannovi, Zdeňku Váchovi a Lence Pospíšilové; Příští číslo vyjde 30. 6. 2019. Své příspěvky, tipy, nápady nebo zpětnou vazbu na Myslkoviny posílejte na obec@myslkovice.cz nebo tel.: 608 840 079 (Hana Fifková)

