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„Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá (nebo nedělá) někdo druhý, pak máš, myslím, problém!“
Richard Bach

foto: Roman Pölderl

21. 8.
2021

Na letošní rok se opět připravují PIVNÍ SLAVNOSTI.
Akce proběhne jako již tradičně - předposlední prázdni-
novou sobotu 21. 8. 2021. Zájemci, kteří chcete pomoci 
při přípravách, zavolejte na 737 266 854.
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Srdečně gratulujeme Františku Šůnovi, Janě Vychodilové, Jarmile 
Kozlové, Jaroslavu Novákovi a Heleně Novákové k významnému 

životnímu jubileu a přejeme pevné zdraví do dalších let.
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Novým občánkům Tomáškovi a Vojtíškovi Trešlovým, Toníkovi  Kissovi, 
Honzíkovi Hniličkovi, Natálce Liškové a Valérince Podráské přejeme 
hodně zdraví a šťastný život naplněný radostí a láskyplnou rodinou!

Věnujme tichou vzpomínku Františku Bočánkovi,
který zemřel dne 28. dubna.

Milí přátelé,
v minulém editoriálu jsem napsal, že jdu na čas 
do lesa sázet stromy. Byl jsem tam, bylo to skvělé  
a dnes bych mohl psát o tom, co všechno jsem 
se za tu dobu naučil, co mi došlo a co všechno 
mi přinesla byť jen malá změna. Ale je to zby-
tečné, protože ti z vás, kdo to znáte, to číst ne-
potřebujete a vy, kdo to neznáte, máte vždycky 
možnost si to zkusit. Souvisí s tím ale jedna věc, 
které bych rád věnoval tento editoriál. Jeden 
můj učitel mi kdysi řekl: „Lidé nejsou ani dobří, 
ani špatní, jsou takoví, jaké je jejich prostředí.“ 
Občas si na tu větu vzpomenu a v současné roli 
starosty pro mne získává tehdy netušený rozměr. 
Přestože mám sklon k  idealizmu, nedělám si 
iluze o tom, že všichni a všechno musí být vždy 
super a bez problémů. O to samozřejmě nejde 
a bylo by pošetilé se o to snažit. Není to můj cíl. 
Navíc taková obec by byla zřejmě i dost nudná. 
Ten vtip spočívá v pochopení, že prostředí si vy-
tváříme z velké části sami. A to právě zdánlivě 
nepodstatnými maličkostmi: „Ten mě naštval, 
tak ho nezdravím. Ten dělá tohle jinak než já, 
tak je to debil. Její děda se pohádal s mým dě-
dou, a proto se nezdravíme. Tihle jsou divní a já 
je fakt nemusím. Přece si tady můžu dělat, co 

chci a všem to může být ukradený. Lidi jsou do-
bytek...“ Slova, která slýcháme a říkáme. Mož-
ná je to normální způsob soužití, na který jsme 
si zvykli, ale možná taky není. Tyhle „drobnosti“ 
denně toxikují naše prostředí a  nakonec jsme 
z něj sami nevraživí a naštvaní. Dobrá zpráva 
je, že funguje i opak. Pokud si zvykneme na vzá-
jemný respekt, vznikne velmi rychle podstatně 
lepší místo k životu. Alespoň tak to tehdy říkal 
ten učitel. Já za respekt pokládám např. toto: 

„Dopřát druhému klid na odpočinek stejně jako 
ho chci mít sám. Přátelsky říct druhému co mi 
vadí a  zároveň umět naslouchat, co může va-
dit jemu. Občas se povznést nad malichernosti 
a mít možnost očekávat, že se nad ně někdy po-
vznese i ten druhý. Udělat alespoň čas od času 
někomu radost a  zažít to, že on udělá radost 
mně. Umět říct děkuju a  taky to slyšet od dru-
hého. Přát druhému úspěch a zakusit to samé 
od něj. Atd. atd. atd.“ Prostě dávat to, co chci 
dostávat. Ale možná jsem divný a můžu se mýlit. 
Každopádně chci pozdravit všechny lidi, kteří to 
mají hozené podobně a chci poděkovat těm, kte-
ří svou radostí ze života zbavují naše prostředí 
škodlivin a ani o tom možná tolik nepřemýšlí.
Přeji krásné léto všem! S úctou Gustav Fifka.
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14. května
• Byl schválen odpis majetku u účtu 028.
• Zastupitelé schválili odkup pozemku 

č. parc. 1308, jedná se o pozemek o roz-
loze 99 m² za účelem scelení obecní cesty 
vedoucí kolem fotbalového hřiště.

• Projednán a schválen byl i odkup dalšího 
pozemku č. parc. 1527/2 o výměře 212m², 
důvodem je opět scelení obecní cesty.

• Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet 
a účetní uzávěrku za rok 2020.

• Byla přijata opatření k  nápravě zjiště-
ných chyb a nedostatků.

• Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová 
opatření č. 1/2021 a 2/2021.

• Starosta informoval zastupitele o tom, že 
v rámci stanoveného cíle pro tento rok je 
nutné přistoupit k  novému způsobu vý-
počtu ceny stočného a novou cenu schvá-
lit do konce roku 2021. Z následné disku-
ze vyplynulo, že výše ceny stočného bude 
ještě konfrontována s  obcemi podobné 
velikosti, kde správu neprovádí ČEVAK.

• Domov sv. Josefa žádá o příspěvek 5.000,– Kč, 
zastupitelé ovšem došli k závěru, že obec ne-
bude rozšiřovat okruh podporovaných sub-
jektů, a tudíž obec Myslkovice finanční dar 
neposkytne.

• Byl posunut termín dětského dne.
• Do komise výběrového řízení na realizaci 

obnovy zeleně intravilánu obce byli jme-
nováni Michal Votruba, Radek Podráský 
a Jitka Nováková.

• Starosta informoval ohledně záměru ná-
hradní výsadby, kterou by se obnovila 
lipová alej směrem na Janov. Probíhají 
jednání s majiteli přilehlých pozemků.

• Zastupitelé se dohodli na realizaci pro-
jektu odkanalizování č. p. 77, 88, 89 a 90 
za nabídnutou cenu 133.899,34 Kč.

9. července
• Zastupitelstvo schválilo výběrové řízení 

na realizaci obnovy zeleně intravilánu 
obce. Vítězem soutěže je firma Ing. Pavel 
Hofman, Planá n. L. Práce mohou začít.

• Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3, 
které řeší mj. financování opravy chodní-
ku podél místní komunikace ke Člunovci 
spolu s opravou jejího povrchu.

• Seznámení zastupitelstva se záměrem 
Státního pozemkového úřadu opravy úče-
lové komunikace z  Myslkovic ke střelnici 
(resp. na hranici katastrálního území obce)

• Zastupitelstvo obce zhodnotilo pořádané 
kulturní akce - koncerty ZUŠ Soběslav 
a  ZUŠ Tábor, akce pro děti Vítání léta 
a koncert orchestru Valdaufinka.

• Byly projednány detaily dokončení cesty 
od Člunovce k lesu, které se týkají zejmé-
na úseku hráze rybníka a vytyčeny body 
k  jednání s  dodavatelem a  investorem 
stavby.

• Zastupitelstvo se zabývalo problemati-
kou letní údržby obecní zeleně.

Klára Pölderlová
místostarostka

Na dvou posledních schůzích Zastupitelstva obce Myslkovice, 
které se konaly 14. 5. a 9. 7. 2021, byly projednány následující 
body:

OB
ECNÍ

Ú Ř A D
MYSLKOVICE
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OBNOVA 
KANALIZACE 
V ŽIDOVNÁCH
V  části obce Židovny byla s  koncem května 
úspěšně dokončena kompletní obnova kana-
lizace, kterou provedla společnost Strabag 
a byla plně financována z obecního rozpočtu. 
Náklady na opravu činily celkem 2.812.238,29 
Kč. Nutnost výměny potvrdil mj. i pohled na 
zcela nevyhovující stav starých betonových 
trubek po jejich odkrytí a  zároveň reálné 
navýšení přítoku splaškových vod na obecní 
čistírnu po dokončení prací.
Oprava byla dlouho dopředu plánována již 
minulým zastupitelstvem, za jehož působení 
také vznikla projektová dokumentace stavby. 
Tato akce přinesla velký posun ve vylep-
šení technického stavu dalšího významného 
úseku naší kanalizační sítě, která je postupně 
obnovována.
V  nejbližší době bude v  přibližně stejném 
úseku následovat již avizovaná pokládka 
elektrického vedení. Obec bohužel stále 
nezná přesný termín zahájení stavby, pro-
tože ji zajišťuje a  investuje energetická spo-

lečnost EG.D a informaci nám ještě v době 
uzávěrky tohoto čísla Myslkovin dodavatel 
stavby nesdělil.
Obec velmi děkuje všem občanům za respek-
tování omezení dopravy v  průběhu staveb 
a  prosí o  vzájemnou ohleduplnost při pro-
jíždění daným úsekem (bezpečnost chodců, 
kteří dočasně přišli o chodník či víření pra-
chu projíždějícími vozidly apod.).

Takříkajíc „jepičí život“ měla naše letošní 
májka, kterou se bohužel nepodařilo uhlí-
dat a která vzala za své hned necelé 4 hodiny 
po půlnoci rukou nenechavých vyzyvatelů, 
jejichž stopa vede snad prý do Hlavňova.
I přesto jsme ale rádi, že tato tradice se u nás 
drží i  v  dobách, které nepřejí scházení lidí 
a děkujeme myslkovickým mládencům za pří-
pravu a  vztyčení symbolu jara, děvčatům za 
nazdobení věnce a panu Evženu Wratislavovi 
za to, že nám k tomuto účelu daroval strom.

Ukradený máj

foto: Tomáš Vojta

foto: archiv obce
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Do svého finále se konečně dostala i další 
stavba, která v naší obci probíhala od začátku 
dubna. Na její výsledek jsme se všichni těšili. 
Nová cesta od lesa k hrázi Člunovce, kde se 
rozděluje na dvě větve. Jedna nás dovede 
přes hráz k hlavní cestě na Brandlín a druhá, 
která se ve vsi napojuje na předloni opravený 
úsek u čísla popisného 121. Propojením 
vznikne bezmála kilometrový úsek kvalitní 
asfaltové komunikace, která zajistí poho-
dlný přístup do lesa, na přilehlé louky a pole 
nejen pro zemědělskou a lesní techniku, ale 
zejména pro nás, kteří máme rádi vycházky 
do přírody a „suchou nohou“ se můžeme 
dostat za blahodárným klidem např. k les-
nímu rybníčku. Jak již bylo dříve v Mysl-
kovinách sděleno, za tuto investici vděčíme 
Státnímu pozemkovému úřadu a za prove-
dení stavby společnosti Vialit Soběslav.

Náš „Hořejšák“
V  souvislosti s  dokončovacími pracemi po 
výstavbě cesty se otevírá příležitost vylep-
šit si jednu z  perel naší obce  – rybník Člu-
novec zvaný „Hořejšák“. Tato lokalita je uni-
kátní a můžeme na ni být právem pyšní. Díky 
nedávné revitalizaci rybníka, kterou zajistilo 
minulé zastupitelstvo v čele s  Jiřím Vrhelem, 
je zde možnost koupat se po celé léto (samo-
zřejmě i  v  zimě) a úžasné je zde i  jen chvíli 
posedět nebo se projít. Nabízí se například 
vysečení přilehlých stráněk mezi cestou a bře-
hem. V plánu je svépomocně udělat koupací 
molo vhodné k poležení u vody nebo místo 
pro přírodní piknik. Zajímavým nápadem 
je i vysečená pěšina kolem rybníka s malým 

obloukovým mostkem přes vodoteč ze strany 
od lesa. Vše záleží na tom, jestli bude dost 
ochotných dobrovolníků. Kdokoli z vás, kdo 
by měl zájem přiložit ruku k  dílu či jakkoli 
pomoci, bude srdečně vítán. Ozvěte se pro-
sím buďto starostovi nebo komukoli ze zastu-
pitelů, ať je možné tyto aktivity koordinovat.
Jistě jste nepřehlédli, že pláž byla před sezónou 
vyčištěna, zbavena plevele a  byl doplněn nový 
písek. Na nákladech se částkou 5.000 Kč podíleli 
také manželé Bradovi, kteří v  obci mají rekre-
ační chalupu a rádi zde se svými dětmi tráví léto. 
Na pláž mj. přibyla také lehátka a lavičky, které 
pro všechny uživatele vyrobili myslkovičtí otu-
žilci v čele se Zdeňkem Váchou. Palety zajistila 
Lenka Martinová. Jim i všem dalším obec velmi 
děkuje za jejich dobrovolný přínos.

Do lesa třeba i na kolečkových bruslích

Prosíme všechny o udržování čistoty a pořádku v celém okolí rybníka! Děkujeme.

foto: archiv obce
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V sousedním Sedlečku 
odstartovaly nemalé změny
Obec Sedlečko je jedním z našich nejbližších sousedů a v dubnu letošního roku zde došlo k vý-
znamným změnám ve vedení obce. Rozpad zastupitelstva zajistil mimořádné volby, které Sed-
lečko čekají dne 18. 9. 2021. Občanská iniciativa zde založila nový spolek Občané obce Sedlečko 
u Soběslavě, z.s., který se mimo jiné ujal také vydání nového zpravodaje s názvem Sedlečkoviny.

Jak redakční tým Sedlečkovin zmiňuje hned 
v  úvodu nového zpravodaje, při výběru 
názvu by se mohlo zdát, že se naši sousedé 

„opičili“, ale není tomu tak. Před výběrem 
názvu čtvrtletníku byla vyhlášena anketa 
o  název zpravodaje na whatsappové sku-
pině „Naše obec“, a  tam padl mimo jiné 
i  návrh SEDLEČKOVINY. Člen skupiny, 
který název navrhnul, neměl o  Myslkovi-
nách tušení a nakonec název č. 6 SEDLEČ-
KOVINY získal nejvíce hlasů.

Cíle nového spolku
Nově založený spolek má jeden z předmětu 
svých činností pořádání kulturních akcí. 
Prvotinou byl dětský den a  „seznamka“ 
občanů Sedlečka organizovaný ve spolu-
práci s mysliveckým sdružením LIBOUŠ na 

Sedlečské střelnici. Jak sdělila místopředsed-
kyně spolku Eva Čechtická: „Dlouhodobě 
neuspokojivá situace v  naší obci vyvolala 
nutnost vzniku občanské iniciativy. Velmi 
nás oslovila myšlenka jednoho z  vydání 
Myslkovin a  zároveň se naší obce aktuálně 
týká: „Cílem zpravodaje není jen infor-
movat, ale zejména spojovat. Spojovat lidi 
s lidmi v obci a obec s jejím okolím, protože 
nežijeme ve vzduchoprázdnu sami pro sebe.“ 
A právě ono vzduchoprázdno sami pro sebe 
je charakteristické pro naše současné Sed-
lečko. Situace trvající více než jedno deseti-
letí nás zahnala za branky a  vrata domovů 
a  najednou zjišťujeme, že v  obci třeba již 
3 roky žijí lidé, které neznáme a které jsme 
nikdy osobně neviděli. Nejsme velká obec 
ani město s anonymitou, proto chceme stá-
vající situaci změnit a na změně se aktivně 
podílet. Věříme, že mimořádné volby přine-
sou do naší obce jen dobré.
Z  nedělního odpoledne jsme měli velkou 
radost a dovoluji si říct, že za podpory spon-
zorů a  spolupráce všech dobrovolníků, se 
námi organizovaná první kulturní akce 
opravdu vydařila! Proběhlo setkání nejen 
dětí, ale i občanů, kteří žijí v nové zástavbě 
obce a vzájemně se neznají se starousedlíky 
či lidmi žijícími v  původní části obce. Za 
krásného, červnového počasí byla účast jak 
dětí, tak občanů napříč generacemi hojná.

křest Sedlečkovin
foto: archiv spolku

foto: Sedlečkoviny
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Návrh na společnou zábavnou akci pro děti
Na 4.  září připravuje spolek pro děti letní 
šipkovanou. Chtěli bychom touto cestou 
oslovit Obec Myslkovice ke spoluúčasti 
na přípravě a organizaci 1. ročníku letní 
šipkované Sedlečko – Myslkovice. Přesná 
trasa, náplň jednotlivých stanovišť a dopro-
vodný program je připravován a bude sdě-
len prostřednictvím informačního letáčku 

před konáním akce s  dostatečným předsti-
hem. Bylo by hezké dát příležitost dětem 
i  rodičům dvou sousedících obcí se vzá-
jemně poznat, zasoutěžit si ve znalostech 
a dovednostech a na závěr si třeba posedět 
a  za doprovodu kytar i  zazpívat u  posled-
ního letního „táboráku“ a  přivítat přichá-
zející podzim.

Děkuji redakčnímu týmu Myslkovin za prostor ve zpravodaji, Eva Čechtická

Věříme, že pozvánku našich sousedů ze Sedlečka neponecháme bez odezvy a využijeme 
možnosti seznámit se s novými lidmi. Užijme si společně výlet pro děti i dospělé.

Zájemci hlašte se na mailu: obec@myslkovice.cz nebo tel.: 737 266 854

Každý rok o  výročí své smrti strašila dle 
pověsti na tvrzi Dorota, žena Jeniše z Myslko-
vic, kterou prý proklela jedna selka, protože 
paní Dorota zavinila smrt jejího muže a dcery.
Ve výroční den smrti paní Doroty, o  půl-
noci nastal na tvrzi náramný hluk. Všechny 
dveře a okna se samy od sebe otvíraly, okna 
řinčela, ve všech koutech skučelo. Duch 
paní Doroty běhal po schodech nahoru 
a dolů, kvílel a zdychal až hrůza poslouchat, 
poté zděšený výkřik, pád něčeho těžkého na 
schodech a bylo ticho.
Lidé znali prokletí, jež sběhlo paní Dorotu 
a  věděli, že její duch nemá na věčnosti 
pokoje a  musí hledat člověka, který by ji 
z pekelných útrap vysvobodil.
I v dnešním zámku duch paní Doroty stra-
šil. Za správce Nového byla na zámku slu-

žebná jménem Ludmila. Bylo to pobožné 
děvče, které se vždy před spaním nazapo-
mnělo pomodlit. Ve výroční den smrti paní 
Doroty probudil Ludmilu veliký hluk. Dveře 
její komůrky se otevřely a  slyšela z  chodby 
hrozné vzdychání a  běhání po schodech. 
Hluk byl tak silný, že Ludmila s hrůzou oče-
kávala, co se bude dít. Najednou vběhl do 
komůrky velký černý pes, kterému z  tlamy 
šlehal oheň. Lidka se honem pokřižovala 
a  zvolala: „Bůh buď tobě, duše prokletá, 
milostiv“! Nato v hrůze vyskočila z postele 
a  utíkala jako smyslů  zbavená z  komůrky 
a ze zámku. Na schodech slyšela šustot hed-
vábných sukní a  jako by někdo za ní běžel. 
Ludmila se již do služby na zámku nevrá-
tila. Od té doby zde přestalo strašit a  všeo-
becné mínění ve vsi bylo, že Ludmila, čistá 
panna, vysvobodila paní Dorotu z věčného 
zatracení.

S T A R É  P O V Ě S T I  M Y S L K O V I C K É

Strašidlo na zámku

pro Myslkoviny zpracovala Marie Hodinářová
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Každá obec má svoji kroniku a dokonce ji ze zákona i mít musí. Kronika Myslkovic se 
začala psát v roce 1922 a od té doby ji vedlo již šest kronikářů. Jejich jména nebudeme 
prozrazovat, zkuste si je najít v knize o obci, která vyšla v roce 2017 a je stále k sehnání na 
obecním úřadě. Nás teď zajímá současná, v pořadí sedmá kronikářka, která se svědomitě 
a neúnavně snaží zachytit veškeré dění v naší obci, aby se budoucí generace měly možnost 
seznámit s tím, jak jsme tady žili my a co jsme dělali pro společné dobro. Je nám ctí, že 
v rubrice Lidé naší obce můžeme konečně představit také první ženu.

Od kdy vedeš myslkovickou kroniku a jak jsi 
se k ní vlastně dostala?
V roce 2010 se za mnou zastavil Karel Pod-
ráský, tehdy byl místostarostou, a  požádal 
mě jestli bych se neujala vedení kroniky. Vá-
hala jsem, ale rozhodla jsem se, že to zkusím 
a píšu ji už 12 let. Taky si myslím, že už bych 
měla skončit. (smích)

To si rozhodně nemyslím! Řekni, co tě na té 
práci nejvíce baví?
Baví mě, když se dostanu ke starým materiá-
lům o naší obci a můžu z nich čerpat spousty 
zajímavostí. Teď například tady mám staré 
sešity, které mi přinesl Jirka Vrhel, ve kte-
rých se píše o  historii až 200 let staré, tak 
jsem se jimi v době koronaviru zaobírala.

Co tam třeba bylo?
Třeba se tam zmiňovali o  strašidlech  – oh-
nivý pes u kapličky nebo na zámku prý zase 
straší paní Dorota, o prušácích ve vsi, o sta-
ré tvrzi, která tady byla, o povodni, o robo-
tě, o životě židů, o divadelních ochotnících 
a spousta dalších zajímovostí.

To by mohlo být zajímavé čtení i do Myslko-
vin, třeba na pokračování.
Sepisuju to, ale spíš jenom tak pro sebe. Můj 
vnuk Dominik má o historii zájem a pomáhá 
mi s tím. Ale možná, že něco bychom otisk-
nout mohli, proč ne, jsou to zajímavé příběhy.

Jak bychom ještě jinak mohli kroniku více při-
blížit lidem v naší obci?
Na příští rok připadne stoleté výročí vedení 
kroniky v  Myslkovicích. Napadlo mě, že by-
chom mohli například uspořádat výstavu kro-
nik, které máme dostupné a  lidé by se s nimi 
mohli seznámit. Zároveň s  tím by se mohly 
vystavit práce místních umělců a řemeslníků. 
Zase by to byla příležitost se setkat a popovídat 
si. Mohl by to být i den otevřených dveří zámku.

Mnoho měst i  obcí píšou své kroniky na po-
čítačích, ale ty stále odoláváš tomuto trendu, 
přestože s  počítačem bez problémů pracuješ. 
Proč?

Marie Hodinářová

foto: soukromý archiv
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(úsměv) No protože psaná kronika je prostě 
kronika. Určitě bych to měla snažší na po-
čítači a Dominik mi to už taky říkal, ale do-
mnívám se, že psaná kniha je zkrátka hezčí 
a  hodnotnější. Poslední dobou už nemám 
tak pevnou ruku, ale pokud to půjde, budu 
psát nadále ručně.
V čem spatřuješ smysl psaní kronik?
Je to určitě důležité poselství příštím generacím, 
aby věděly jak my teď žijeme a my se zase mů-
žeme dozvědět o tom, jak žili naši předci. To je 
přece krásné a důležité. Škoda, že to lidi moc 
nezajímá, mohli bychom se občas vyhnout chy-
bám, na které už kdysi někdo doplatil.
Abychom se trochu odpoutali od historie, co 
se ti líbí na současných Myslkovicích?
Líbí se mi, že většina lidí se už dneska stará 
i o vzhled obce, to dřív moc nebylo, lidé si 
zkrášlují okolí svých domů a  obec se stará 
o  veřejná prostranství - bude se například 
revitalizovat zeleň v obci i v okolí.
Co tě naopak mrzí, že bylo dříve a teď už není, 
co by se podle tebe mohlo vrátit ze starších dob?
Že už není moc spolků a lidé se příliš nedruží. 

Dřív starosta řekl, co je potřeba udělat a my 
jsme šli. Bylo nás třeba 20 i víc. Udělali jsme 
hodně práce pro obec – čili vlastně pro sebe 

– a bylo u toho i spousta zábavy. Šli jsme hod-
ně dohromady a vidím, že to teď chybí. Dří-
ve bylo té pospolitosti podstatně více. Dělali 
jsme i  spoustu zájezdů a poznávali zajímavá 
místa v  Čechách nebo na Moravě. Tím, že 
jsme je podnikali společně, tak se nám to více 
vrylo do paměti a ráda na to vzpomínám. My-
slím si, že dnešním lidem tohle musí chybět.
Co je tvoje největší záliba?
Jednoznačně práce na zahrádce. Zahrádku 
miluji a  je to láska na celý život. Sice je to 
dost práce od jara do podzimu, i v zimě se 
některé věci dělat musí, ale odměna v podo-
bě rozkvetlé cesty a záhonů, to se nedá po-
psat. Teď když byla ta zvláštní doba kolem 
koronaviru, tak zahrádka pro mě byla mís-
tem, kde jsem zapomněla na všechny strasti 
světa. Rozhodně je to zahrádka.
Maruško, děkuji ti za rozhovor, za tvůj po-
zitivní přístup ke všemu, co děláš a zejména 
děkuji za tvoji práci pro obec. Přeji mnoho 
zdravých a šťastných let.

foto: soukromý archiv
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Letošní Hudební piknik přerostl v minifestival
Mezi kulturní akce, které se každoročně dočkají svého opakování, se řadí i Hudební pik-
nik, vystoupení žáků soběslavské Základní umělecké školy.

Letošní ročník by se ovšem dal nazvat dokonce 
malým festivalem, protože jsme s  hudbou 
žáků a žákyň strávili nakonec dvě letní odpo-
ledne 23. a  24.  června. Ve středu jsme přiví-
tali žáky a absolventy ZUŠ Soběslav pod vede-
ním paní učitelky Martiny Pechové a za účasti 
ředitelky školy paní Ivany Molíkové. Ve čtvr-
tek pak žákyně zpěvu táborské ZUŠ vedené 
paní učitelkou Markétou Janouškovou. Akce 
nebyly, a ani nemohly být plánovány s příliš-
ným předstihem, protože s  rozvolňováním 
kulturních akcí se započalo až na přelomu 
jara a léta, na příjemné atmosféře předprázd-

ninového času však nebylo nic znát a hudební 
zážitek nebyl o  nic slabší i  navzdory skuteč-
nosti, že se žáci během tohoto školního roku 
se svými vyučujícími setkávali v  podstatě 
pouze ve formě online hodin a jejich příprava 
byla o  mnoho náročnější. I  přesto, že nejen 
děti, ale my všichni jsme zažili náročný rok, 
účinkující předvedli úžasný výkon a dokázali 
tak, že jejich lásku k hudbě nic nezhatí a všem 
divákům dopřáli krásný kulturní zážitek. 
Velké poděkování patří všem, kteří se podílí 
na organizaci pikniku, a kteří pomohli s pří-
pravami a občerstvením.      Klára Pölderlová

foto: archiv obce
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Z  důvodů koronavirových opatření nebyl 
dostatečný čas na přípravu dětského dne, 
a proto jsme se rozhodli, že program pro děti 
připravíme opět na akci „Ahoj léto“. Akce 
se uskutečnila 3.  7. a  pro děti byl připra-
ven program u Člunovce, kde si za asistence 
hasičů mohly vyzkoušet stříkání hadicí do 
rybníka, lovení rybiček a  zábavnou stezku 
a  pak pokračovaly k  zámku, kde měly při-
pravené další soutěže, za které dostávaly 
odměny. Veliké poděkování patří všem vám, 
kdo jste se rozhodli ukrojit ze svého volného 

času a podílet se na přípravě vydařené akce 
pro děti v naší obci.

Dětský den „Ahoj léto“

foto: archiv obce
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Valdaufinka rozezněla zámecký park
Velmi kladné divácké 
ohlasy si vysloužil 
dlouho očekáva-
ný koncert kapely 
Valdaufinka, který 
se uskutečnil za 
krásného počasí ve 
sváteční odpoledne 
dne 5. července.

Valdaufinka je Jihočeská dechovka, kterou 
založil známý Áda Školka, její členové k nám 
přijeli z  různých koutů repu bliky, a  která 
působí pod vedením kapelnice a  rozhla-
sové moderátorky Heleny Hýnové. Umělce 
pozval obecní úřad na doporučení paní 
Marie Hodinářové a kulturní akci si vychut-
nalo bezmála 150 diváků. „Bylo to úžasné, 
moc se mi koncert líbil. Škoda jen, že tady 
bylo tak málo Myskováků, potkala jsem jich 
tady sotva třicet.“ posteskla si jedna z  diva-
ček, která se myslkovických dechovek pravi-
delně účastní, a které jsme se zeptali na její 
dojem z dnešního odpoledne.

Vystoupení různých dechových kapel jsou 
tradiční červencovou událostí, kterou naše 
obec organizuje, aby si příznivci tohoto 
hudebního žánru přišli na své. Na letoš-
ním ročníku měli diváci kromě příjemného 
posezení ve stínu starých zámeckých stromů 
také možnost výborného občerstvení, které 
zajistil Radek Podráský s Dušanem Koz-
lem ml. Místní hostinec zase návštěvníkům 
nabídl pivo a nealko nápoje. Pořadatel akce – 
Obec Myslkovice chce poděkovat všem dob-
rým duším, které pomohly s přípravou této 
akce, ať už se jedná např. o pomoc se stav-
bou a demontáží stanů a lavic pro diváky, 
které se zúčastnili i zástupci TJ Sokol Mysl-
kovice, či třeba zajištění občerstvení pro 
muzikanty, které připravila Helenka Mlád-
ková. Také děkujeme obci Roudná za zapůj-
čení stanu a pivních setů. Za každou tako-
vou akcí vždy stojí nemalé úsilí mnoha lidí. 
Děkujeme opravdu moc všem.

Klára Pölderlová
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NEEE!

NEODKLÁDEJTE
NIC NA KONTEJNERY

ANI VEDLE NICH!

DĚKUJEME, ŽE ZDE UDRŽUJETE
POŘÁDEK A ČISTOTU

POKUD JE KONTEJNER PLNÝ, ZKUSTE JINÝ V OBCI NEBO POČKEJTE AŽ BUDE PRÁZDNÝ!
NADMĚRNÝ ODPAD ODVÁŽEJTE DO SBĚRNÉHO DVORA!
(otevřen každou 1. sobotu v měsíci od 9 do 11.30 hod.)

Obec Myslkovice www.myslkovice.cz

NEEE!

1

2

DĚKUJEME, ŽE 
UDRŽUJETE 
POŘÁDEK 
A ČISTOTU
V NAŠÍ OBCI 
A NEODKLÁDÁTE 
ODPAD MIMO 
KONTEJNERY
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Nečekaně velikému zájmu se těší připravo-
vaná akce výsadby „rodinných stromů“. Jedná 
se o možnost vysadit si strom na předem urče-
ném místě v obci nebo v katastru obce Mysl-
kovice a  věnovat ho někomu. Mnoho z  vás 
dokonce nechce k tomuto účelu použít strom, 
který obec obdrží jako náhradní výsadbu, ale 
chcete strom koupit. Velmi si vážíme Vašeho 
zájmu a stále se můžete přihlašovat. Akci nyní 
připravujeme – vyřizujeme povolení vlastníků 
parcel, na kterých se bude sázet a domlouváme 
dohled zahradnického odborníka, abychom 
stromy zasadili tak, jak to má být. V příštím 
čísle Myslkovin budeme informovat o  kon-
krétním termínu akce a přesných podmínkách.

Obec svolává všechny zájemce o členství
v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Myslkovice

na první přípravnou a informativní schůzi,
která se uskuteční ve čtvrtek 12. 8. v 18 hod.

na zámku v Myslkovicích (nová klubovna za malým sálem)

Důležité oznámení:

Pokud máte zájem o členství, ale nehodí se vám přijít na tuto schůzi,
tak zavolejte starostovi na tel. 737 266 854 a domluví se náhradní možnost.

Na žádost občanů byla na návsi v blízkosti 
autobusové zastávky nainstalována vitrína 
na smuteční oznámení – parte. Pokud bude 
kdokoli z občanů chtít touto formou zveřejnit 
aktuální smuteční oznámení, ať ho přinese 
vytištěné na Obecní úřad a ten zajistí jeho 
okamžité vyvěšení. Za technickou pomoc při 
instalaci vitríny děkujeme Zdeňku Bůžkovi.
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V prosinci loňského roku jsme zažádali o do-
taci z  fondů Ministerstva pro místní rozvoj, 
konkrétně z  podprogramu Podpory rozvoje 
a  obnovy venkova zaměřeného mimo jiné 
také na podporu a budování míst aktivního 
a pasivního odpočinku. Dotace z tohoto pro-
gramu jsou určené pro malé obce s celkovým 
počtem obyvatel nepřevyšujícím tři tisíce.

Úspěšná žádost 
o dotaci na 
workoutové hřiště
Naše žádost byla úspěšná, můžeme tedy rea-
lizovat náš záměr vybudovat v obci workou-
tové hřiště s fitness prvky. Jako lokalitu vhod-
nou k vybudování hřiště vybrali zastupitelé 
místo sousedící s víceúčelovým hřištěm.
Záměrem obce je vybudovat hřiště s  work-
outovou sestavou s třemi fitness prvky, které 
mohou návštěvníkům nabídnout procvičení 
celého těla. Hřiště bude určeno všem věko-
vým kategoriím a  skvěle tak doplní mož-
nosti sportovního vyžití v Myslkovicích.
Klára Pölderlová, která zajistila žádost 
a  administraci této dotace, nám prozra-
dila, že náklady na hřiště by měly činit 
285.000,–  Kč, přičemž poskytnutá dotace 
MMR je 80 procent. „Ministerstvo přislí-
bilo zveřejnit seznam akcí doporučených na 
dotaci na konci dubna tohoto roku. S  ohle-
dem na situaci ohledně koronaviru se však 
zveřejnění úspěšných žadatelů přesunulo až 
na začátek června, což zřejmě nepatrně může 
posunout realizaci akce. Do plného provozu 
by mělo být hřiště uvedeno na podzim letoš-
ního roku.“ dodává paní místostarostka.

Za finanční pomoci obce probíhaly práce 
svépomocí samotných hráčů. Předmě-
tem rekonstrukce se staly domácí i  hos-
tující šatny, sprchy, prostory pro rozhodčí 
a  společné WC včetně celkové fasády. 
Práce započaly demolicí nevyhovujících 
částí a  pokračovaly např. vyzděním nové 
příčky pro rozdělení sprch, oškrábáním 
staré vnitřní malby, vyspravením opa-
dané omítky, novým naštukováním stěn, 
novými sádrokartonovými podhledy, 
celoplošnou dlažbou či novými obklady ve 
sprchách.
Všechny prostory zázemí klubu byly nově 
vymalovány, byly provedeny nové rozvody 
vody do obou sprch a na WC a bylo zrekon-
struováno vybavení šaten  – nové věšáky 
a  dveře. Poslední fází byla nová malba 

Sokol     je v novém kabátě
Začátkem tohoto roku (i díky epi-
demii koronaviru) se myslkovický 
fotbalový oddíl rozhodl pro rekon-
strukci zázemí klubu.
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Sokol     je v novém kabátě
fasády a oddrenážování celého objektu.
Jednotlivé fáze byly realizovány formou dob-
rovolných brigád s  větší (někdy sporadic-
kou) účastí. Největší dík za provedené práce 
patří Jirkovi Peltánovi, kterému sekundovali 
Míra Drs, Karel Pazdera, Honza Čáp, Kuba 
Hanzal a další členové týmu. Za provedení 
odborných prací bychom chtěli poděko-
vat Jirkovi Ratajovi, Milanu Mazouchovi st., 
Tondovi Novotnému a  Vlastovi Krejčímu. 
Nemenší dík patří samozřejmě Obci Mysl-
kovice za finanční podporu projektu.
Snad nám to bude zase chvilku sloužit. :-)

Za Sokol Myslkovice neznámý autor

Sportu zdar a myslkovickému fotbalu zvláště!
Fotbalisté sehráli dva
přípravné zápasy:
Myslkovice – Košice 6:1 – branky: 

Peltán 2, Neruda 2, Trtík, Daniel
Myslkovice – Soběslav B 5:2 – branky: 

Jelínek 4, Trtík

Nejbližší program
myslkovického klubu:
31. 7. – Turnaj v Tučapech
14. 8. – 1. kolo okresního poháru: 

Sviny – Myslkovice
21. 8. – 1. kolo okresního přeboru: 

Myslkovice – Dražice "B"
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v létě jsou nejle
pší 

v létě jsou nejle
pší 

SÝROVÉ TYČINKY
150 g másla
1,5 lžičky soli
1 lžička mleté papriky
1 lžíce zakysané smetany
1 žloutek
60 g nastrouhaného parmazánu
120 g nastrouhané goudy
250 g hladké špaldové mouky
1,5 g prášku do pečiva
1 žloutek na potření
10 g smetany
sůl, mák, sezam, parmazán… atd. na 

posypání

Máslo vymíchejte se solí, paprikou a žlout-

kem, pak přidejte oba nastrouhané sýry 

a mouku s kypřícím práškem. Těsto zabalte 

do fólie a nechte alespoň 1 hod. v lednici 

odpočívat. Vyválejte na plát cca 5 mm 

a nakrájejte tenké tyčinky, které pokládejte 

na plech s pečicím papírem. Potřete roz-

šlehaným vajíčkem, posypte libovolným 

kořením, hrubozrnnou solí nebo semínky 

a pečte na 200 st. 12-15 min.

JAHODOVÁ ZMRZLINA

270 g jahod
200 g kondenzovaného mléka

2 vrchovaté lžíce mascarpone

Jahody rozmixujte a  smíchejte s  ostat-

ními surovinami. Dejte do plastové dózy 

a uložte do mrazáku min. na 5 h. Během 

mražení je dobré zmrzlinu několikrát pro-

míchat, aby tuhla rovnoměrně.

„rychlovky
“ :-)

„rychlovky
“ :-)
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ŠLEHAČKOVÁ
BUBLANINA
Rychlá, krásně vláčná a hlavně letní!

3 vejce
1 hrnek krupicového cukru
2 hrnky polohrubé mouky
1 sáček kypřícího prášku
špetka soli
200g smetany ke šlehání
3 hrnky čerstvého (nebo mraženého 
ovoce) podle chuti

Vejce s cukrem vyšlehejte do bílé pěny, při-
sypte mouku s kypřícím práškem a špet-
kou soli, přilijte smetanu a  jemně pro-
míchejte. Vyšší plech vymažte a  vysypte 
moukou nebo vyložte pečícím papí-

rem. Vlijte na něj těsto, posypte ovocem 
(pokud ho trochu posypete moukou, tolik 
neklesne) a pečte na 180 stupňů do zla-
tova, trvá to cca 25 min. Nechte vychlad-
nout a posypte moučkovým cukrem.

TIRAMISU S ČOKOLÁDOU
2 žloutky
150 g cukru moučka
4 lžíce Amaretta (nebo rumu)
500 g mascarpone
100 g nastrouhané čokolády
200 g smetany 33%
balení cukrářských piškotů
300 ml silné zrnkové kávy
kakao na posypání

Žloutky vyšlehejte s cukrem do pěny, při-

dejte mascarpone, Amaretto (nebo rum) 

a jemně stěrkou vmíchejte ušlehanou šle-

hačku a nastrouhanou čokoládu. Piškoty 

namáčejte do kávy, dávejte do skleniček 

a prokládejte vrstvy krému. Vršek posypte 

kakaem a ozdobte čerstvým ovocem. Dejte 

min. na 2 hodiny vychladit. Pokud chcete 

víc letní verzi, nepřidávejte nastrouhanou 

čokoládu,  piškoty namáčejte do jahodo-

vého sirupu a na ně dávejte ještě pokrájené 

jahody.
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Myslkovický otužilec a léto
První polovina letošního roku k nám byla opravdu více než přívětivá! No… možná by-
chom mohli trochu blíže specifikovat… tedy alespoň co se týče počasí pro otužilce. Sezó-
na se nám protlačila hluboko do astronomického jara a podnět sezónu ukončit měl čistě 
kalendářní podtext.

Co ale dělá takový průměrný myslkovický 
otužilec po ukončení sezóny?

Tak v první řadě samozřejmě čeká na zahá-
jení další sezóny. Avšak bylo by příhodné 
uvést na pravou míru, že ani letní radovánky 
mu nejsou cizí… Například zvýšená teplota 
venkovních vod a  okolního ovzduší přímo 
vybízí ke konzumaci chlazených nápojů 
různé stupňovitosti. Stejně tak jako studená 
voda a vzduch jsou často spojovány s nápoji 
teplými. A  když na to přijde, tak ani tep-
lota vody blížící se hranici 30 stupňů celsi-
ovy škály není nic, co by nás odradilo se do 
vody ponořit.

A tady nastává další otužilecká anomálie (viz 
Myslkoviny zima 2020-21). A tou je přístup 
otužilců k takzvané přechodové teplotě. Jak-
mile je teplota vody blízko bodu mrazu, otu-
žuje se nám jedna báseň. Je to spojené se 
zvláštně příjemným pocitem rozlévání tepla 

do celého těla po vystoupení z ledové vody. 
V  případě vody teplé nad 25°C při okolní 
teplotě vzduchu 35°C se jedná o  příjemné 
svlažení. Ale kritické jsou pro nás teploty 
okolo 15°C. To je totiž voda ještě příliš málo 
teplá na letní svlažení a zároveň příliš málo 
studená, aby se dostavil onen příjemný pocit. 
A tímto trpí prakticky celá otužilecká komu-
nita, jestli ne na celém světě, tak jistě v naší 
republice. A nebuďme neskromní, mluvme 
tady o  nás v  Myslkovicích. Tedy alespoň 
o  některých z  našich členů. Takže, potkáte-

-li otužilce takhle v  období přechodové tep-
loty vody a vzduchu (dále jen ‚v přechodu‘), 
může se stát, že nebude mít úplně veselou 
a  komunikativní náladu, v  krajních přípa-
dech se snad i může objevit náznak lehkého 
zamračení ve tváři. Mějte tedy s námi trochu 
soucitu, po přechodu už nám bude zase lépe. 
Vzhledem k  termínu vydání tohoto čísla 
už budeme pravděpodobně všichni zpátky 
v ryze optimistické náladě...

Za myslkovické otužilce 
Roman Janoušek

...udržujte

ji s námi!
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hostinec
po, út, čt, ne 17:00–22:00
st zavřeno
pá, so 17:00–23:00

obecní úřad
starosta:
pondělí 18:00–20:00 nebo kdykoli po 
domluvě na tel.: 737 266 854
účetní:
pondělí 8:00–13:00 a 17:00–20:00;
středa 8:00–16:00

sběrný dvůr
každá první a třetí sobota v měsíci
9:00–10:00

kompostárna
každou středu a sobotu
od 17 do 18 hod.

knihovna
dočasně jen po domluvě

pošta
po, st, pá 08:00–10:30
út, čt 14:00–16:30
so, ne zavřeno

Jednota
po, st 07:00–12:30 14:30–16:00
út, čt, pá 07:00–12:30 14:30–16:30
so 07:00–10:30
ne zavřeno

Otevírací doby:

Obecní úřad velmi apeluje na všechny, kteří své vozy parkují 
na chodnících, silnicích nebo jiných veřejných prostranstvích, 
aby využívali prostoru vlastních pozemků, svých dvorů, zahrad 
nebo rozšířených vjezdů a neztěžovali dopravní situaci všem 
okolo. Ať již motoristům, chodcům, záchranářům nebo údržbě!

NABÍZÍTE NĚCO?
SHÁNÍTE NĚCO? CHCETE 

NĚCO OZNÁMIT?
ZDE MŮŽE BÝT VÁŠ INZERÁT

VOLEJTE 737 266 854

od srpna 2021
bude dvůr otevřen

2 x v měsíci
vždy 1. a 3. sobotu v měsíci

od 9 – 10 hod.

Rozšíření otevírací doby
ve sběrném dvoře

Společnost Strabag Rail se omlouvá občanům
za zvýšený provoz nákladních vozů ve dnech od 15.–

30. 7. Důvodem je odvoz materiálu z deponie v Janově 
v souvislosti s výstavbou železničního koridoru.


