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Prý to tady už kdysi bylo, dozvěděl jsem se, 
když jsme se zastupiteli řešili možnost vydá-
vání obecního věstníku. Alespoň bylo o dů-
vod víc proč do toho jít a výsledek následné-
ho rozhodnutí právě držíte v rukou – první, 
resp. spíše nulté číslo obnovených Myslkovic-
kých novin. Nazvali jsme je jednoduše Mysl-
koviny. Líbí se Vám jejich název?
Na stránkách Myslkovin se budete pravi-
delně, čtyřikrát do roka setkávat s informa-
cemi z naší obce i mimo ni. A nepůjde jen 
o informace, budete mít možnost se aktivně 
podílet na jejich obsahu. Jakékoli Vaše ná-
pady a tipy, textové či fotografické příspěvky 
nebo třeba vyjádření k  tématům jsou vítá-
ny. K tomu bude sloužit zamýšlená rubrika 
Fórum, jejíž elektronická paralela se objeví 
také na novém webu obce. Prozradím ještě, 
že dalšími rubrikami, které zatím máme 
v  plánu, budou např. rozhovory se zajíma-
vými lidmi, kteří mají k Myslkovicím nějaký 
vztah, dále samozřejmě informace o činnos-
ti zastupitelstva, o obecních plánech a o tom 
jak se je daří či nedaří realizovat, dále jaké 
se připravují kulturní či společenské akce 
a jejich reflexe. Občas se můžeme podívat do 

historie naší obce anebo si přečíst něco zají-
mavého na pokračování. V Myslkovinách se 
setkáte také s  anketami a  můžete zde pub-
likovat své vzkazy  – poděkování, vzpomín-
ku nebo třeba i ztráty a nálezy. Je toho tedy 
před námi hodně a těšíme se na společnou 
práci i zábavu.
Nicméně cílem Myslkovin není jen informo-
vat, ale zejména spojovat. Spojovat lidi s lid-
mi v obci a obec pak s jejím okolím, protože
nežijeme ve vzduchoprázdnu sami pro sebe. 
Proto bychom Vás rádi pozvali k tomu, abys-
te se podělili o své nápady a tipy, o to, co bys-
te v  budoucnu rádi v  Myslkovinách viděli 
nebo pak, v širším slova smyslu, co byste rádi 
viděli v  obci, ve které společně žijeme. Na-
pište nám na obecní mail nebo pošlete dopis 
nebo nejlépe osobně přijďte. Za každý Váš 
podnět budeme rádi.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří vydává-
ní Myslkovin podpořili a jakkoli mu pomohli, 
a zejména těm, kteří napsali první příspěvky.
Přeji Vám všem hezké a  klidné prožití vá-
nočních svátků a příjemné čtení.

Gustav Fifka

1. 12.
proběhla

mikulášská 
nadílka

Děkujeme všem účastníkům a těm,
kteří se podíleli na přípravě obou akcí!

3. 11. proběhla

Halloweenská

stezka odvahy
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Po podzimních volbách do obecního zastu-
pitelstva mi život nachystal jednu velkou vý-
zvu, a to stát se starostkou obce Myslkovice. 
Věřte, nebo ne, musela jsem učinit jedno 
z nejdůležitějších rozhodnutí svého života.

Milí občané Myslkovic, dovolte mi, abych se 
Vám hned v  úvodu představila. Jmenuji se 
Klára Pölderlová, je mi 36 let a od roku 2008 
jsem obyvatelkou Myslkovic. V  roce 2007 
jsem vystudovala Pedagogickou fakultu 
v Českých Budějovicích. Po absolvování uni-
verzity moje kroky ihned mířily k učitelství, 
začátky své pedagogické kariéry jsem věno-
vala výuce angličtiny v  řadách příslušníků 
Armády České republiky. Následně jsme se 
s manželem rozhodli založit rodinu a v roce 
2008 se nám narodily dvě dcery. Po ukonče-
ní mateřské dovolené jsem začala pracovat 
jako učitelka českého a  anglického jazyka 
na Základní škole Soběslav tř. Dr. E. Beneše, 
kam dochází většina dětí z Myslkovic.
Jako učitelka působím již řadu let, protože 
jsem pracovala jako lektorka cizího jazyka 
již od svých devatenácti let, kdy jsem se vrá-
tila z Velké Británie. Tam jsem strávila něja-
ký čas, abych se zdokonalila v cizím jazyce 
v době mezi maturitou na víceletém gymná-

ziu a podáním přihlášky na univerzitu. Uči-
telství vlastně hrálo v mém životě nemalou 
roli a za 17 let vykonávání tohoto povolání 
jsem se seznámila s  velkou řadou zajíma-
vých lidí. Pracovala jsem s  cizinci, s  dětmi, 
s  dospělými klienty v  kurzech jazykových 
škol, se seniory, poznala jsem spoustu stu-
dentů z řad AČR, překládala jsem, dokonce 
i tlumočila. Bez poznávání nových lidí si jen 
stěží dokážu představit svůj život.
Po podzimních volbách do obecního zastu-
pitelstva mi ale život nachystal jednu vel-
kou výzvu, a to sice stát se starostkou obce 
Myslkovice. Věřte, nebo ne, musela jsem 
učinit jedno z  nejdůležitějších rozhodnutí 
svého života. Nedokázala jsem si představit, 
jak skloubit svou rodinu, práci a  zároveň 
se plně věnovat roli starostky. Naslouchala 
jsem radám ze stran své rodiny, přátel, ale 
hlavně jsem naslouchala i  hlasu svého srd-

V nové roli 
starostky
Mgr. Klára Pölderlová
starostka
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ce, kam mě vede a poté jsem učinila hlavní 
rozhodnutí. V  živé paměti jsem ještě měla 
okamžik, kdy mi jednou kdosi řekl, že v obci 
jsem „náplava“ a de facto nemám právo tu 
o něčem rozhodovat. Nějakou dobu jsem si 
tento výrok dosti brala k  srdci a mrzel mě, 
ani nedokážu vysvětlit, jak moc. Pak jsem si 
ale začala uvědomovat fakt, že bez nových 
obyvatel, kteří s sebou přináší i třeba i nový 
pohled na život na venkově, by život v obci 
možná skomíral, že pokud přijdou nové 
rodiny, pro obec by to mohlo znamenat 
rozkvět. Nevím, zda zdejší rodáci příchod 
mladých vnímají stejně, já osobně jsem ráda 
za každou novou rodinu, která se zde usadí. 
Být v naší obci onou náplavou už se zkrátka 
necítím, zároveň ale určitě chovám respekt 
ke všem, kteří se zde narodili a žijí zde celý 
svůj život, a  jsem připravena naslouchat 
všem bez rozdílu.
To, že jsem přijala funkci starostky, rozhod-
ně ovlivnila i  důvěra velkého počtu obyva-

tel obce, protože v můj prospěch odevzdali 
svůj hlas, za což bych všem velmi ráda po-
děkovala. Můj dík vlastně patří všem, kteří 
k  volbám chodí, protože mi přijde jako sa-
mozřejmost se byť i  jedním hlasem podílet 
na společenském dění.
Přijetí role starostky pro mě znamená hlavně 
nezklamat důvěru spoluobčanů, proto bych 
chtěla udělat maximum, abych byla dobrou 
starostkou, aby naše obec vzkvétala a  aby-
chom byli všichni hrdí na to, že v naší malé 
a  vlastně i  milé vesničce bydlíme. Mým cí-
lem je více sdružovat obyvatele, chtěla bych, 
aby se více scházeli na tradičních, ale i méně 
běžných akcích, které obec bude pořádat. 
Moc bych si přála, kdyby se zdařilo, aby se 
společně setkávali starší s  těmi mladšími, 
aby se lidé vzájemně lépe znali (i  poznali), 
aby se neukrývali za zdmi a ploty svých po-
zemků a aby se v co největším počtu podíleli 
na společenském dění v  obci. Chtěla bych 
pokračovat s organizací zavedených událos-



PROSINEC 2018

tí, ale ráda bych obci přinesla i nějaké nové. 
Budu se snažit spolupracovat i  s  místními 
spolky, jakožto Sborem dobrovolných hasi-
čů, s  TJ Sokolem Myslkovice a  také s  mysl-
kovickým fotoklubem a  rozhodně mi bude 
potěšením podpořit i vznik nových sdružení. 
Bude asi nesmírně náročné setkat se s  po-
chopením u všech spoluobčanů, ale říkám si, 
proč se o to alespoň nepokusit.
Veškeré záležitosti spojené s výkonem funk-
ce starostky jsou pro mne nové a musím se 
vše postupně naučit, se vším se seznámit. 
Proto jsem velice vděčná panu Jiřímu Vrhe-
lovi, který byl po dobu šestnácti let naším 
starostou, že je ochoten mě do této práce 
postupně uvádět, že se mnou má velkou tr-
pělivost a  snaží se mi předat všechny svoje 
zkušenosti, které za ta dlouhá léta nasbíral. 
Moc si jeho přístupu cením. Dále si vážím 

i trpělivosti ostatních zastupitelů, se kterými 
se společně setkáváme, a věřím, že budeme 
činit co nejvíce správných rozhodnutí.
Dále bych chtěla poděkovat zastupitelům 
obce i  za to, že podpořili vznik čtvrtletní-
ku, který od příštího jara budete dostávat 
do svých poštovních schránek, zejména pak 
děkuji panu Gustavu Fifkovi, který na svá 
bedra vzal z převážné části zodpovědnost při 
tvorbě tohoto zpravodaje.

Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné pro-
žití svátků vánočních, pokojné chvíle stráve-
né s Vašimi rodinami, blízkými a přáteli, dále 
pak úspěšný rok 2019 jak po stránce rodin-
né tak i pracovní a hlavně bych Vám chtěla 
popřát to nejdůležitější, tedy zdraví, které je 
bezesporu pro naše životní příběhy tím nej-
důležitějším a nejcennějším. ■

SLOVO STAROSTKY / 5
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Vánoční
zamyšlení

V  poslední době se mezi některými lidmi 
stále častěji objevuje názor, že jsou rádi, 
když už je konečně po Vánocích. Nemálo 
z nich říká: „Snad kvůli těm dětem ještě stojí 
zato Vánoce slavit, ale kvůli nám dospělým?“ 
Někdo v  tento čas odjíždí na zimní dovole-
nou do teplých krajin, jiný dokonce nepo-
krytě odmítá jakkoli si Vánoce připomínat. 
Proč se nejoblíbenější svátky v roce, které si 
nedovolila odstranit ani komunistická dik-
tatura, začínají být poznenáhlu odmítané?
Jedno latinské přísloví praví, že když se nej-
lepší zkazí, stane se tím nejhorším. Nemohu 
se zbavit dojmu, že se toto přísloví začíná 
naplňovat o  Vánocích. Snad bychom onu 
příčinu mohli shledávat v diktátu nepostra-
datelnosti nejrůznějších věcí, bez nichž prý 
nemůžeme prožít to správné životní štěstí. 
Jinými slovy: válcuje nás konzumní způsob 
prožívání Vánoc, který se pro mnohé stal 
příčinou odmítnutí slavit vánoční svátky. 
Možná, abychom nezabředli do laciného 
moralizování a  lamentování nad materiali-
smem a  konzumním způsobem života, po-
třebujeme hledat závažnější důvody proč 
Vánoce stále slavit.

Velký český filozof Jan Patočka (1907 - 1977) 
nalézá sílu pro neutěšenost své doby v kon-
statování, že „pouze ten, kdo nalezl vlastní 
centrum, podle slov Josefa Čapka: člověk 
s duší“ může čelit svodům vnějškovosti a po-
vrchnosti. Další výrok tohoto filozofa jde na 
dřeň: „Člověk nemůžeme žít beze smyslu, a to 
beze smyslu celkového a  absolutního, nemů-
že žít v jistotě nesmyslnosti.“ Jde o to nalézt 
takové Vánoce, které budou mít duši a  na-
pomohou nám poodkrýt smysl naší lidské 
existence. Dovolím si nabídnout křesťanský 
pohled na Vánoce.
Křesťanské Vánoce rozhodně nejsou žád-
ným promyšleným marketingovým tahem 
či politickým kalkulem. Skutečné Váno-
ce, tedy oslava narození Ježíše v  Betlémě, 
jsou tichou a  nevtíravou přítomností Boha 
v  tomto světě. Co je to však za podivnou 
přítomnost? Bůh přichází v  Ježíši z  Naza-
reta, tak jak věří křesťané, bez jakéhokoliv 
zájmu těch, co něco znamenali a znamenají. 
Nepřichází k mocným a bohatým, ale spíše 
k lidem na periferii - chudým a bezvýznam-
ným. Skutečné Vánoce jsou tak poselstvím 
Boha, který se nevnucuje, ale respektuje naši 

P. Jan Hamberger
administrátor Římskokatolické farnosti Janov
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svobodu až do té míry, že můžeme říct - Bůh 
není. Bůh přichází v pokoře, aby se dotkl ne-
mocného člověka zraněného zlem své pýchy. 
Tato Boží pokora malého Ježíše v betlémské 
stáji se nepodbízí, nepotřebuje halasnost re-
klam a ideologických instruktáží. Je to tichý 
výkřik nekonečné Boží lásky, která touží po 
lásce každého člověka. Tato láska se dává. 
Bůh daruje sám sebe, abychom se po celý 
svůj život uzdravovali ze svého zraněného 

lidství, svého sobectví a ze svých předsudků, 
strachů, nesmyslnosti…

Chtěl bych nám všem popřát, abychom si 
nenechali vzít opravdové Vánoce, abychom 
vykročili ze své pohodlné dostatečnosti 
a zakusili něco z této prostoty a pokory Vá-
noc. I dnes chce Bůh nevtíravým a nenuce-
ným způsobem promluvit ke každému z nás, 
a to nejen o Vánocích. ■

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V SOBĚSLAVI A JANOVĚ
24. 12. 2018 Štědrý den:
Soběslav (sv. Petra a Pavla)
16:00 hod. pro rodiny s dětmi
22:00 hod. „půlnoční“
----
25. 12. 2018, Slav. Narození 
Páně: Soběslav - 9:30 hod.

26. 12. 2018, sv. Štěpána: 
Janov - 8:00 hod. (mše sv.)
Soběslav - 9:30 hod. (mše sv.)
----
30. 12. 2018, Svaté rodiny: 
Soběslav - 9:30 hod. (mše sv.)

1. 1. 2019, Nový rok:
Janov - 8:00 hod. (mše sv.)
Soběslav - 9:30 hod. (mše sv.)
----
6. 1. 2019, Zjevení Páně
Janov - 8:00 hod. (mše sv.)
Soběslav - 9:30 hod. (mše sv.)

Otevření kostela sv. Petra a Pavla v Soběslavi: úterý 25. 12. 2018 - od 14:00 do 17:00 hod.
Tříkrálová sbírka: sobota 5. 1. 2019
Tříkrálový koncert: úterý 8. 1. 2019, Soběslav (kostel sv. Víta) 18:00 hod.

Požehnané a  radostné Vánoce.
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Vážení spoluobčané,
jak všichni víte, po dlouhých 16 letech jsem 
opustil místo starosty a  poprvé v  historii 
máme v čele obce paní starostku.
Od roku 2002, kdy jsem se mandátu ujal, 
uplynula již docela dlouhá doba a  rád 
bych poděkoval tvůrcům Myslkovin, že mi 
v jeho prvním čísle dali možnost poohléd-
nout se za těmi nejvýznamnějšími milníky, 
které se v naší obci udály.

V  roce 2003 byla zahájena stavba vodovo-
du, který jsme postupně rozvedli po celé 

vsi. V témže roce se nám podařilo vydražit 
budovu místního vepřína. Vepřín jsme ná-
sledně zbourali a  na jeho místě rozprodali 
celkem 10 stavebních parcel. Roku 2007 se 
kanalizace a vodovodu dočkaly i nové domy 
v podzámčí. Samotná dominanta naší obce, 
tedy zámek, se také dočkala zásadní přemě-
ny – počínaje výměnou střechy, oken a dveří, 
opravu topení a  rekonstrukci malého sálu, 
sociálního zařízení a  opravu fasády až po 
úplnou přeměnu nádvoří, na které navazu-
je zámecký parčík, který se pyšní dětským 
hřištěm. V létě 2013 byla dokončena vůbec 
největší stavba v historii naší obce – čistička 

Šestnáct let starostou 
Myslkovic

Pohled na dokončenou obecní čističku odpadních vod. 
Stavba byla dokončena v létě 2013.

Jiří Vrhel jako starosta s členem zastupitelstva Antoní-
nem Novotným během oslav 650 let od první písemné 
zmíňky o obci, červen 2017.

Jiří Vrhel
místostarosta obce
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odpadních vod a s ní související kanalizace 
za bezmála 20 milionů korun. Ještě téhož 
roku byla zprovozněna další část dálnice 
D3, která zasahuje i  do katastru naší obce 
a  bohužel nás připravila o  malebnou alej 
do sousedního Janova. V roce 2014 jsme po 
16 letech uspořádali setkání rodáků a přátel 
obce, při jehož příležitosti byly představeny 
i nové symboly obce – vlajka a znak. Veliký 
dík patří i panu hraběti Eugenu Wratislavovi, 
který obci bezplatně, či za rozumnou cenu 
převedl postupně budovu zámku, bývalý 
zámecký park, přilehlé hospodářské budo-
vy, bývalý lihovar, Návesní rybník a rybník 
Člunovec. Roku 2016 jsme postavili vedle 
současného hřiště také multifunkční hřiště, 
díky kterému se dnes můžou v obci provo-
zovat i  jiné týmové sporty než fotbal. Rok 
2017 se nesl ve znamení oslav 650 let od za-
ložení obce, při jejichž příležitosti odlil a da-
roval místní zvonař Michal Votruba zvon do 
zámecké zvoničky a  obec k  tomuto výročí 

Oprava zámecké střechy v roce 2016

Stavba obecního vodovodu v letech 2003 a 2004

vydala pamětní knihu. Ve výčtu aktivit ne-
mohu opomenout ani menší projekty, jako 
jsou nové chodníky, oplocení zámku, úpravy 
veřejných prostor, nová osvětlení.
Za 16 let mého starostování jsme realizo-
vali projekty v  částce vyšší než 60 milionů, 
na které se podařilo získat dotace ve výši 47 
milionů. Obec se za tu dobu rozrostla o 35 
domů a o více jak 50 občanů. Ne vše se ale 
podařilo, léta máme slíbenou rekonstrukci 
elektrického vedení v obci, na kterou nava-
zuje veřejné osvětlení a rozhlas. O výměnu si 
říká i střecha obecního úřadu, budova liho-
varu by si také zasloužila lepší budoucnost.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem svým 
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Co nás čeká v roce 2019?
Zde bychom Vám rádi nastínili, jakým směrem se bude ubírat snaha zastupitelů zpříjem-
nit život v obci. Informace prosím považujte za jakýsi nástin a mějte prosím na vědomí, 
že o všech událostech Vás přesně a včas budeme informovat prostřednictvím Myslkovin, 
webu nebo plakátů, případně rozhlasu.

Kam za zábavou?
• V  následujícím roce nás čekají akce, kte-

ré jsou v Myslkovicích tradiční, ale chtěli 
bychom pro Vás připravit i  jiné, nové, při 
kterých bychom se s Vámi rádi setkávali.

• Hned v  prvním měsíci roku 
2019 můžete navštívit Hasič-
ský bál, nenechte si tak ujít 
příležitost zatančit si a  po-
bavit se. Dne 25. 1. 2019 Vás 
členové Sboru dobrovolných 
hasičů rádi uvítají na zámku.

spolupracovníkům za spolupráci a podporu 
a  popřát novému, po volbách obměněné-
mu zastupitelstvu mnoho nových nápadů 
a úspěšně realizovaných projektů a naší obci 
krásnou budoucnost. ■

Svěcení a zavěšení nového zvonu u příležitosti oslav 
650 let Myslkovic.

Zvon „Svatý Antonín“, 
který v roce 2017 
ulil a obci daroval 
Myslkovický zvonař 
Michal Votruba.
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• Jarní měsíce se samo-
zřejmě nemohou obejít 
bez masopustu a  i  na 
příští rok  – v  sobotu 
9.  3.  2019 se můžete 
přidat k  masopustnímu průvodu, s  mas-
kou i  bez ní, dále pak ve večerních hodi-
nách rozhodně nezapomeňte zavítat na 
masopustní veselici, kde o zábavu a legraci 
nikdy není nouze. Pokud máte v  rodině 
malé ratolesti, nechte si ještě nějaké síly 
ještě na příští den, tedy 10.  3.  2019, kdy 
bude pro Vaše děti přípraven dětský kar-
neval.

• Nesmíme zapomenout ani na pálení čaro-
dějnic, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 
v v prostorách před zámkem, kde při svém 
minulém konání akce dle občanů velice 
vydařila. Bude připraven program i občer-
stvení.

• V jednom z letních měsíců bychom chtěli 
uspořádat u  zámku jedno odpoledne tak, 
aby si ho společně užili všichni bez rozdílu 
věku. Více se dozvíte z informací v Myslko-
vinách, nebo z plakátů a webových stránek. 
Samozřejmě nevynecháme ani děti.

• Na podzim nezapomeneme na seniory 
a  rádi bychom pro ně připravili oblíbené 
setkání, o  bližším termínu budeme včas 
informovat.

• Rádi podpoříme snahu skupinek mla-
dých obyvatel, kteří pro děti organizují 
Halloween, Mikuláše a Barborky.

• Nebudeme se bránit i vzniku nových akcí, 
možná pozveme někoho zajímavého na 
besedu a  necháme se vést našimi nápady 
a hlavně uvítáme i ty Vaše z řad občanů.

• Věříme, že myslkovický zámek se stane 
místem, kde se občané budou setkávat ne-

jen u  příležitosti konání kulturních akcí, 
ale že také zaujme snoubence, kteří se 
v prostorách zámku rozhodnou prožít svůj 
velký svatební den.

• I mimo konané události nezapomeňte, že 
můžete zdarma využívat víceúčelové hřiš-
tě, zajděte určitě podpořit i hráče TJ Sokol 
Myslkovice.

Co se plánujeme 
dále?
• Na přelomu ledna a února plánujeme spus-

tit nové webové stránky obce, které by-
chom rádi sestavili tak, aby byly atraktivní, 
přehledné a celkově zajímavé.

Co vyroste v obci?
• Bude dokončena kompostárna včetně 

oplocení, chystáme se zavést i  provozní 
dobu, o které budete informováni, a která 
by nám měla také pomoci v tom, že v tom-
to prostoru by lépe mohla být dodržována 
pravidla skladování zahradního odpadu.

Výstavba
• Ani nový rok se neobejde bez nápadů, co 

kde zlepšit, opravit a  zdokonalit. V  roce 
2019 bychom se chtěli zaměřit na opravu 
dlažby a oplocení v okolí zámku. O dotace 
na rekonstrukci většího rozsahu budeme 
také žádat na kanalizaci, ale nyní lze jen 
stěží předvídat, který z těchto záměru bude 
dotacemi podpořen.

Klára Pölderlová
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Obec Myslkovice
Vám přeje radostné 
a p okojné svátky 
Vánočn í a šťastný 
nový rok 2019

Obec Myslkovice
Vám přeje radostné 
a p okojné svátky 
Vánočn í a šťastný 
nový rok 2019

ZPÍVÁNÍ
U STROMEČKU

23. prosince
v 18 hod.

25. 1.
2019

SDH Myslkovice Vás zve na
HASIČSKÝ PLES

20:00
hodin

Přijďte si s dětmi zazpívat
a ukrátit čekání na Ježíška.

Těšit se můžete na dobrou zábavu 
a bohatou tombolu!

Cestovatelské vyprávění

o Mongolsku
Zdeněk Vácha a Ivo Dokoupil

Na zahřátí se bude podávat teplý čaj a vánoční punč!

ZPÍVÁNÍ
U STROMEČKU

Fotografie: archiv obce Myslkovice, Shutterstock a soukromý archiv. Příští číslo vyjde v březnu 2019

Obecní úřad Myslkovice
tel.: 774 620 482
e-mail: myslkovice@mybox.cz
úřední hodiny:
po: 8-12h, 17-20h
st: 8-12h, 15-17h
pá: 8-12h
www.myslkovice.cz

Smíšené zboží COOP: út, čt, pá: 7:00-12:30, 14:30-16:30;
po, st: 7:00-12:30, 14:30-16:00, so: 7:00-10:30
Hospůdka na zámečku: po, út, čt: 17:00-22:00,  
pá: 17:00-24:00, so: 15:00-24:00, ne: 15:00-22:00, st: zavřeno
Pošta: po-pá: 8:00-9:30, 14:30-16:00
Knihovna: so: 15:30-19:30
Sběrný dvůr: každá první sobota v měsíci 8:00-12:00 
(možnost bezplatně odevzdat veškeré elektrospotřebiče, železný 
šrot a další odpad po dohodě)

Strhující příběh Myslkovického 
rodáka Václava Trešla z vá-
lečných let 1914–1918 a z jeho 
sužby v ČS legii ve výpravném 
knižním vydání. K zakoupení 
se slevou na obecním úřadě.
Cena 499,-  399,- Kč

pátek 18. 1. 2019 v 19 hod.
Myslkovice, zámek (malý sál)


