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Srdečně
gratulujeme!

Obec Myslkovice
Vás srdečně zve na 5. prosince oslaví

významné výročí pan

Zdeněk Plzák

Milí přátelé,
krásné léto je za námi a krásný podzim je 

zde. O podzimu se obyčejně mluví s povzde-
chem a bez pozitivního přívlastku. Nicméně 
nespletl jsem se, vnímám ho jako krásný.

Předně chci poděkovat všem Vám, kteří 
jste mi napsali a připojili se k výzvě o neší-
ření negativních zpráv! Je potěšující a na-
dějné, kolik lidí se vědomě rozhoduje pro 
dobré věci a umí si díky tomu užít svůj život. 
Zaplaťpánbůh, že jsou takoví lidé na světě! 
Máte můj hluboký respekt!

Když jsme připravovali toto podzimní 
číslo Myslkovin a rozhodovali se o přidání 
dalšího dvoulistu, vzpomněl jsem si, jak kdosi 
na začátku vyjádřil obavu že zanedlouho 
nebude o čem psát a noviny že brzy zaniknou. 
Řekl jsem popravdě, to nevím, ale měl jsem 
určitou naději, že by tomu tak být nemuselo. 

Nejde o psaní, jde o to, zda se něco děje nebo 
ne. A to většinou záleží na tom, zda lidé mají 
chuť se potkat a pak jestli jsou ochotni něco 
spolu podniknout. S potěšením a rád chci 
poukázat na všechno to zdánlivě malé i velké 
dění, o kterém píší tyto Myslkoviny. Ať už je 
to vítání občánků, setkání důchodců, přeshra-
niční spolupráce zvonařů, hudební odpole-
dne, bubnování pro malé i velké, adventní 
jarmark, společný výlet, hudební piknik dětí 
ze ZUŠky, společný úklid aleje, dětský den, 
nohejbalový turnaj, slavnosti piva, a mnoho 
dalšího, co se už do novin nevejde.

To všechno svědčí o tom, že Myslkovice 
jsou obcí skvělých lidí, kteří umí být pospolu 
a vzít jak za práci, tak si i vychutnat zábavu!

Užijte si, přátelé, krásného podzimu a ne-
propadejte trudomyslnosti. Gustav Fifka

Obec Myslkovice Vám přeje
všechno nejlepší

a hlavně pevné zdraví
do dalších let života!

Setkání
důchodců

které se uskuteční

19. 10. ve 14 hod. 
na zámku ve velkém sálu

K poslechu zahraje kapela Skalačka
a těšit se můžete

i na dobré občerstvení.
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Vítání občánků 2019

K zámku přijel formanský vůz
Od října se děti mohou těšit na nový herní 
prvek na hřišti u  zámku  – formanský vůz, 
který byl pořízen z  vlastních prostředků 
obce. Věříme, že se bude dětem líbit a přine-
se jim hodně radosti.

Od října po nové cestě
Na přelomu září a října finišují práce na 
nové cestě od zámku k návsi. Rekonstrukcí 
prošla podezdívka a plot po levé straně ces-
ty směrem od zámku, byla položena kana-
lizace, navezen štěrkový podklad a poklád-
ku samotné dlažby aktuálně provádí firma 
Lom Dvorce, která vyšla vítězně z výběro-
vého řízení. Koncem října už budeme moci 
k zámku dojít po nové cestě. (Red)

Poslední zářijovou neděli 
jsme od 15 hodin v malém 
sále zámku přivítali devět 
nových občánků Myslkovic. 
Za pouhý rok se v obci na-
rodilo devět dětí, což svědčí 
o tom, že Myslkovice si jako 
své bydliště volí stále více 
mladých rodin. Při malé 
slavnosti jsme letos přiví-
tali sedm děvčátek a dva 
chlapečky. Dětem i jejich 
rodičům přejeme hlavně 
pevné zdraví, spokojenost 
a mnoho dní naplněných 
úsměvem a radostí.  (KP)

Veronika Cvachová,
David Čechtický,

Viktorie Costadinová,
Julie Kratochvílová,

Adéla Nováková,
Tereza Petrů,
Martin Poslušný,
Magdalena Trešlová,

Na koníky i vůz bude možné poprvé nasko-
čit až od 18. října, protože jednak musí řádně 
vytvrdnout beton a k uvedení do provozu je 
nezbytná i odborná revize. Prosíme rodiče, 
aby vysvětlili dětem, že pokud to nevydrží, 
koně se splaší a ujedou z hřiště i s vozem. :-)

Saskia Turková
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V  září byla oficiálně zahájena stavba, při 
níž bude zmodernizován jeden z  posled-
ních dosud jednokolejných úseků na trase 
čtvrtého železničního koridoru mezi Čes-
kými Budějovicemi a Prahou.

Modernizace trati mezi Soběslaví a Doubím 
u Tábora je řešena přeložkou, kdy nový úsek 
povede převážně podél trasy dálnice D3. 
Modernizace trati umožní zvýšení rychlosti 
železničních souprav až na 160 km/h. Oproti 
dnešní trati přes Roudnou se zmíněný úsek 
zkrátí o 750 m a jeho časová úspora na jízdní 
době bude pro „jižní expresy“ cca. 4 minuty.

Investorem stavby je Správa železniční do-
pravní cesty, státní organizace a  zhotovite-
lem 8,5 km dlouhého úseku je sdružení firem 
Strabag Rail, Eurovia a Metrostav. Nabídnutá 
cena je 3,87 mld. Kč (bez DPH). Přes polo-
vinu trasy je trať vedena v  zářezu, více než 
čtvrtina na náspech, zbytek tvoří umělé stav-
by, z  nichž nejvýznamnější jsou Zvěrotický 
tunel o délce 370 m a dále mostní estakády 
přes Černovický potok o délce 830 m a ryb-
ník Kamenný (Střevíc) o délce 263 m.
Délka výstavby je plánována na cca 3,5 roku. 
Předání staveniště proběhlo v  srpnu 2019 
a přípravné práce byly zahájeny letos v září. 

Příští zastávka – 
Myslkovice
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Zprovoznění trati v  nové stopě by mělo 
proběhnout v  září  2022, zahájení dvouko-
lejného provozu pak v prosinci téhož roku. 
Až do dubna  2023 by pak měly probíhat 
práce na odstranění železniční trati ze 
starého tělesa, včetně odtěžení části náspů 
a zasypání zářezů.
Přeložka zavede železniční trať také na kata-
strální území Myslkovice. Právě Myslkovice 
získají novou železniční zastávku náhradou 
za stanici Roudná. Přístup na zastávku bude 
po silnici mezi Myslkovicemi a Janovem, ve 
vzdálenosti cca 900 m od centra obce. U za-
stávky bude také možno využít několika 
míst k  parkování. Prakticky celá trasa na 
obecním území (mimo úsek nad rybníkem 
Kamenný) bude vedena v  hlubším zářezu, 
což významně přispěje ke snížení emisí hlu-
ku z provozu trati.
Hlavní odvozové a návozové trasy jsou smě-
řovány na dálnici D3 a  silnici I/3, mimo 
obec Myslkovice. Další dopravní obsluha 
stavby bude probíhat zejména po ose bu-
doucí železniční trati.
Z hlediska omezení silničního provozu však 
bohužel dojde k dočasné úplné uzavírce sil-
nice z  Myslkovic do Janova. Podle posled-
ních dostupných informací od dodavatele 
stavby bude uzavírka probíhat od jara 2020 
přibližně do konce téhož roku. Důvodem je 
výstavba nového nadjezdu, který po dokon-
čení stavby bude zároveň sloužit také jako 
přístup na novou zastávku. Další omezení 
budou také na silnicích v blízkosti Soběsla-
vi (II/135 a III/13521). Aktuální informace 
o uzavírkách a omezeních budou vždy zve-
řejněny na webu obce www.myslkovice.cz.

Petr Zobal
Hlavní inženýr projektu

METROPROJEKT Praha, a.s.

V souvislosti s výstavbou IV. železniční-
ho koridoru bylo nutné vydat povolení 
k  pokácení stromů, které stály v  cestě 
budoucí trati v katastru obce Myslkovi-
ce. Zastupitelstvo na několika svých pra-
covních poradách přezkoumalo záměr 
a  hlavně rozsah kácení a  po konzulta-
cích s Metroprojektem docílilo význam-
ného snížení počtu kácených stromů na 
nezbytně nutné množství 27 ks. Záro-
veň byla vyjednána náhradní výsadba 
mladých dubů a lip, jejichž přesné umís-
tění, bude projednáno zastupitelstvem.

V důsledku terénních změn dojde také 
k  přemístění křížku, který se nyní na-
chází na cestě k Janovu po pravé straně 
za mostem přes D3. Křížek bude nově 
umístěný na travnaté ploše v  blízkosti 
malého parkoviště u  budoucí železnič-
ní zastávky.

Pokud budete mít k výstavbě jakékoli 
dotazy, napište je prosím do schránky 
OÚ nebo na mail obce (obec@mysl-
kovice.cz) a v případě většího zájmu je 
možné po dohodě se zástupci dodava-
telského sružení stavebních společností 
uspořádat společnou schůzku. (GF)
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Celý rok 2019 se, co se týče kulturního dění, 
nese v  duchu oslav 350. výročí myslkovic-
kého zámku. A srpnová oslava se rozhodně 
vydařila!
Všechno to začalo přemýšlením o  tom, jak 
přilákat co nejvíce návštěvníků do Myslko-
vic. Spousta lidí z okolí ani třeba totiž netu-
ší, jak úžasnou historickou stavbou se u nás 
můžeme pochlubit. Nápad na sebe nenechal 

Pivní
slavnosti
v Myslkovicích

dlouho čekat. Léto, teplo, zámek, parket, 
zahrada, pivo – pivní slavnosti, to je to, co 
tu ještě nebylo. Skupinka několika lidí tedy 
začala pracovat na návrhu, jak by takové 
slavnosti v myslkovickém podání mohly vy-
padat. Z  pár nadšenců se za několik týdnů 
stal tým a všechno se začalo pomalu rýsovat.
Samotná akce připadla na sobotu 24.  srpna 
a po zdařilé propagaci již bylo patrné, že se 
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k nám na zámek chystá pěkná řádka lidí. Před 
oficiálním zahájením slavností byla v malém 
sále zámku vernisáží zahájena výstava his-
torických fotografií, kterou v  průběhu slav-
ností zhlédlo asi 250 návštěvníků. Pak už 
nic nebránilo oficiálnímu zahájení slavností. 
K tomu, aby se první ročník vydařil, přispělo 
i úžasné počasí, které nám prostě přálo.
Na slavnostech návštěvníci mohli ochutnat 
z  nabídky čtyř pivovarů, prezentovaly se zde: 
pivovar Kokeš z  Kamenice nad Lipou, Bran-
dlínská Kuna, hlavatecký Transformátor, Po-
střižinské pivo.
Občerstvení zajišťovali nejen myslkovičtí ha-
siči, i v ostatních stáncích s občerstvením byly 
v nabídce polévky, sladké pokrmy, topinky, gu-
láš, ochutnat jste mohli ale i uzenářské a sýro-
vé dobroty. Kdo zrovna nechtěl popíjet zrzavý 
mok, mohl si zajít na kávičku, nebo se zúčast-
nit pivních her. Chuťové pohárky návštěvníků 
si tak zkrátka přišly na své. K poslechu a tanci 
celé odpoledne až do konce akce zahrály tři 
kapely: Lihovina, Kocovina a Rock 1398 a celý 
den i večer se nesly v duchu výborné atmosfé-
ry. Součástí odpoledního programu bylo před-
stavení loutkového Divadélka Na Nitce, které 
bylo věnováno dětem.
Návštěvnost akce překonala veškeré očekávání, 
pivovarům postupně docházelo pivo a i stánky 
s občerstvením hlásily, že jim dochází zásoby 
pokrmů. Pivo naštěstí nedošlo úplně, stánek tu 
totiž měla i paní hostinská, která měla zásobu 
lahodného moku dostatečnou. Na opozdilce se 
už nedostalo, ale i tak se dle ohlasů přítomných 
slavnosti vydařily, potvrzuje to i počet návštěv-
níků, který odhadujeme na 500 – 600, dále pak 
fakt, že se celkem vytočilo 2 700 piv!
Závěrem bychom velice chtěli poděkovat 
všem, kteří se na organizaci akce podíleli, 
a  že jichnebylo málo! Každý nápad, stejně 
tak i přidané ruce k dílu nám nesmírně po-

mohly zrealizovat něco, co se urodilo v hla-
vách hrstky lidí a proměnilo se ve společen-
skou akci, okteré se mluvilo a psalo, a tak se 
snad podařilo dostat Myslkovice do povědo-
mí návštěvníků jako obec s fajn lidmi a krás-
ným zámkem.

Děkujeme i všem pivovarům a firmám, které 
se zde prezentovaly a také věnovaly ceny do 
slosování, a těšíme se na spolupráci v dalších 
letech. Velké díky patří i všem návštěvníkům 
za to, že pomohli vytvořit skvělou a nezapo-
menutelnou atmosféru.       Klára Pölderlová
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Dne 24.  srpna byla v  malém sále našeho 
krásného  oslavence otevřena výstava foto-
grafií k  350. výročí dokončení stavby zám-
ku. Obec děkuje všem, kteří se zapojili do 
přípravy. Jmenovitě paní Marii Hodinářové 
a Vladimíru Hrbkovi za přípravu textů a Mi-
loši Uhrmanovi a Myslkovickému fotoklubu 
za přípravu obrazového materiálu. Veliký 
dík patří zejména panu Milanovi Žemličko-
vi, který laskavě zapůjčil staré skleněné foto-
grafické desky, na něž jeho otec před mnoha 
lety zachytil život v naší obci a  jejím okolí. 
Nelze opomenout úžasný a neobyčejně láka-
vý raut, který byl pro návštěvníky vernisáže 
zdarma, a  který zajistily a  přinesly místní 
ženy. I jim patří velký dík za krásné doladě-
ní slavnostní atmosféry! Výstava se stále těší 
relativně velikému zájmu jak místních oby-
vatel, tak i hostů odjinud. Potrvá do konce 
října letošního roku a  je možné ji navštívit 
každý pátek od 17.00 do 18.30 hod. (Red)

Výstava k 350. výročí
dokončení zámku
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Historie ochot-
nického divadla 
v Myslkovicích 
se datuje od roku 
1919. Jeho základy 
položil učitel školy 
v Janově Jan Vošta. 
Žil v naší obci od 
roku 1912 v domě 
č.p. 103 s manžel-
kou, která pracovala 
jako poštmistrová 
na zdejší poště.

Za prvních deset let činnosti divadelní spo-
lek s  názvem Sdružení venkovského do-
rostu ČSR v  Miskovicích sehrál celkem 59 
her! První divadelní hra Železná koruna byla 
s úspěchem sehrána již 25. května 1919. Dále 
následovaly hry jako například Maryša, Voj-
narka, Psohlavci, Pasekáři, Z  českých mlý-
nů, Paličova dcera nebo Naši furianti. Brzy 
po svém založení si ochotníci vytyčili záměr 
postavit důstojný pomník spoluobčanům, 
kteří padli v první světové válce. Na pomník 
přispěli též hasiči i ostatní lidé z obce a dne 
20.  května  1923 byl pomník od táborského 
sochaře Jana Vítězslava Duška slavnostně na 
návsi odhalen.

100 let od založení 
ochotnického divadla
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I v následujících letech ochotníci ve své čin-
nosti pilně pokračovali až do roku 1948, kdy 
divadelní hry poněkud ustaly. Teprve v roce 
1956 byl na návrh Osvětové besedy ustaven 
divadelní odbor pod vedením Jana Neru-

Anežka Masojídková, Jarmila Votrubová, 
Marie Trešlová, Miluše Krejčová. Tím čin-
nost myslkovických ochotníků skončila a ni-
kdo na ni zatím nenavázal.

Marie Hodinářová
dy. Ten 6.  10.  1957 režíroval hru Jen na lé-
kařský předpis, se kterou hostoval i  v  Koši-
cích. S dětmi zde hrál i Miroslav Souhrada. 
V  režii 19letého Jaroslava Novotného byla 
sehrána dne 23.  3.  1958 pohádka Sněhurka 
a sedm trpaslíků. Další divadelní představení 
Návštěva nepřichází v  režii Jana Nerudy se 
hrálo až do roku 1964. Posledním divadelním 
kusem byla jednoaktovka Není Mikuláš jako 
Mikuláš, která se dávala o mikulášské besídce 
8.  prosince roku  1968. Hru režíroval před-
seda Osvětové besedy Josef Trešl. Zde hrály 
ženy i mužské role. Byly to: Anna Mládková, 



MYSLKOVINY12 / ZVON Z MYSLKOVIC V AGNONE

V  červenci roku 2018 jsme v  rámci cestě 
po Itálii navštívili město Agnone, které 
se nachází v Apeninských horách v regio-
nu Molise, což je oblast mezi městy Řím 
a Neapol.

V  tomto krásném historickém městě stále 
funguje nepřetržitě již 700 let nejstarší 
zvonařská dílna na světě, která patří 
rodině Marinelli. V  roce 1924 byl 
dílně udělen status papežské 
zvonárny. Součástí dílny je 
také muzeum Jana Pavla II., 
kde jsou vystaveny zvo-
ny z  různých historických 
epoch.
Po prohlédnutí dílny a  muzea jsme 
byli přivítáni jedním ze spolumajite-
lů - Armandem Marinellim, který 
dílnu vede spolu se svým brat-
rem Pasqualem Marinellim. Zvo-

Zvon z Myslkovic putoval
do italského Agnone

naře zajímalo, jakou máme ve zvonařské díl-
ně v Myslkovicích historii. Odpověděli jsme 
jim, že vůči jejich rodinné tradici je ta naše 
stále ještě na začátku a že nenavazujeme na 
žádného předchůdce. Tato odpověď vyvo-
lala u  nich překvapení a  myšlenku o  vzá-
jemném vyrobení a  předání zvonů. Zvon 
z  myslkovické dílny by poté měl být vysta-
ven a být příkladem pro mladé návštěvníky 
jejich zvonařského muzea jako doklad o vy-
budování řemeslnické dílny, která vznikla 
bez tradice a být motivací pro mladé italské 
řemeslníky.
Tento slib jsme dodrželi a  rok na to jsme 
opět do Agnone zavítali. Nyní již s  novým 
zvonem. Tento zvon o  spodním průměru 
37,5 cm a hmotnosti 32 kg nese reliéf spoje-
ných rukou, které Armando Marinelli ukázal 
na znak přátelství a případné vzájemné spo-
lupráce. Okolo tohoto reliéfu jsou umístěné 
nápisy VOTRUBA  – MYSLKOVICE a  MA-

RINELLI – AGNONE. Na protější stra-
ně zvonu se nachází latinský nápis 

Usus et experientia dominantur 
in artibus, což v překladu zna-

mená: cvik a zkušenost vlád-
nou řemeslu.
Náš dar byl touto rodinou 

přijat velmi vřele. Pokud to 
bude možné, Myslkovice chtějí osob-
ně také navštívit u  příležitosti pře-
dání druhého zvonu – „dvojčete“.

Michal Votruba
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Dne 2. listopadu, po Slavnosti všech svatých, 
vzpomínáme na naše zemřelé. V prvních lis-
topadových dnech tak bývají naše hřbitovy 
navštěvovány víc než kdykoli jindy během 
roku. Hroby jsou zaplaveny květinami a plá-
polajícím světlem. Vzpomínáme a modlíme 
se za ty, kteří nás předešli ve smrti. Úcta 
k zemřelým je jedním ze základních projevů 
naší lidskosti. Tento jev nás zřejmě odlišuje 
zásadním způsobem od ostatních živočichů 
na této planetě. Člověk si v  tuto chvíli uvě-
domuje svoji smrtelnost a  klade si otázku, 
co je dál. Všechny civilizace a kultury, jak je 
známe, vyvinuly svůj vlastní svébytný způ-
sob pohřbu a kultu pohřbených. Kulturnost 
společnosti a její civilizační úroveň tak mů-
žeme poměřovat právě tím, jak živí pohřbí-
vají své mrtvé a jak na ně vzpomínají.
V křesťanské tradici má modlitba za zemřelé 
nezastupitelné místo. Touto modlitbou totiž 
křesťané projevují nejenom pietní vzpomín-
ku, ale především živou víru, že smrt není tím 

definitivním koncem. Modlitbě za zesnulé je 
v této víře rozuměno jako pokračování vztahu 
k našim zesnulým. Tento vztah, je-li skutečně 
modlitbou, je pak pozitivní a je výrazem naší 
pokračující lásky. Jako lidé ne vždy umíráme 
v  pokoji a  smíření, často z  tohoto světa od-
cházíme jako velcí sobci lpící na majetku, pe-
nězích, často plni hořkosti, zklamání a neod-
puštění. Mnoho lidí odchází se ztrátou smyslu 
proč žili a proč umírají. V katolické tradici je 
potom modlitba - láska prostředek, který na-
pomáhá zesnulým očistit se z  těchto negací, 
aby mohli dojít k plnosti Lásky - Boha. Nejde 
tedy jen o to mít upravený hrob se spoustou 
květin a svíček, ale zastavit se, pomodlit, a tak 
projevit lásku našim zesnulým.
Tento „dušičkový“ čas je příležitostí také pro 
každého z nás pokládat si znovu velmi vážně 
otázky o  smyslu života, hodnotě našeho ži-
vota, po základní naději našeho života.

Jan Hamberger
římskokatolický farář

„Dušičky“ – vzpomínka na zemřelé
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Bubnování pro děti i dospělé
26. 9. proběhlo v malém sále na zámku Bubno-
vání pro malé i velké. Akci zorganizovala Petra 
Bidařová ve spolupráci s obcí a děti si bubnování 
a zábavu užily a vyzkoušely něco nového.

Tvoření pro děti
Holky i  kluci měli možnost si vyzkoušet svou 
šikovnost a  trpělivost při dětském tvoření. S ná-
padem přišla Martina Váchová a zrealizovala ho 
spolu s obcí Myslkovice. Odpolední dílnička byla 
20. srpna za hezkého počasí v podloubí zámku.

Výzva pro otužilce a otužilkyně
Každou neděli od 17 hodin
se můžete přidat k několika
bláznivým otužilcům
v plavkách u rybníka.
Přijďte zvítězit sami nad
sebou a svými chmurami
krátkým pobytem
v ne úplně teplé vodě Člunovce :-)
Po změně času na zimní se posunou i začátky akcí. 
Více na FB – Otužilci Myslkovice.

Adventní jarmark
Letos poprvé se ve dnech 29. a 30. 11. uskuteční adventní jarmark 

v malém sále zámku. Přijďte si dotvořit vánoční atmosféru dekoracemi, 
které vyrábí šikovné ruce obyvatel Myslkovic a okolí. Pokud by kdokoli 

z vás nebo vašich přátel měli chuť na adventním trhu nabídnout své 
výrobky, neváhejte a kontaktujte Marii Hodinářovou.

Všichni jste srdečně zváni!

Římskokatolická farnost Janov
Vás srdečně zve na

VARHANNÍ
KONCERT,

který se uskuteční u příležitosti
ukončení generální opravy varhan
a zároveň k výročí 30. let svobody

se uskuteční ČEVAK nohejba-
lový turnaj obcí. Myslkovice 
obec budou reprezentovat 

Jindřich Pivoňka,
Ondřej Vácha a Jiří Rataj.

PŘIJĎTE FANDIT!

NOHEJBAL

kostel sv. Jana Nepomuckého v Janově

neděle 17. listopadu 2019 
v 16:00 hod.

čtvrtek 17. 10. od 12 hod.
Tábor, V. Soumara 3039
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Sokol Myslkovice

TABULKA

tým Z V R P skóre B

1. Měšice 6 5 1 0 24:13 16

2. Jistebnice 6 4 1 1 16:7 13

3. Malšice 6 4 1 1 14:10 13

4. Ratibořské Hory 6 3 1 2 14:14 10

5. Meteor Tábor B 6 2 3 1 5:2 9

6. Choustník 6 2 1 3 20:12 7

7. Tučapy 6 2 1 3 9:11 7

8. Sezimovo Ústí B 6 2 0 4 15:13 6

9. Vlastiboř 6 2 0 4 8:9 6

10. Myslkovice 6 1 3 2 8:12 6

11. Mladá Vožice B 6 2 0 4 8:23 6

12. Dražice 6 0 2 4 9:24 2

PŘIJĎTE FANDIT A DOBŘE SE POBAVIT!

kolo zápas skóre střelci gólů / datum
1. Myslkovice – Soběslav b 2:1 Daniel, Hanzal
2. Dražice b – Myslkovice 1:1 Trtík
3. Myslkovice – Meteor B 0:0
4. Jistebnice – Myslkovice 3:0
5. Myslkovice – Ratibořské Hory B 4:4 Trtík, 3x Daniel
6. Malšice – Myslkovice 3:1 Bouma
7. Myslkovice – Měšice 4:1 2x Daniel, Trtík, Pazdera
8. Vlastiboř – Myslkovice neděle 13. 10., výkop v 15.30 hod.
9. Myslkovice – Tučapy sobota 19. 10., výkop v 15.30 hod.

10. Sezimovo Ústí B – Myslkovice sobota 26. 10., výkop ve 14.30 hod.
11. Myslkovice – Mladá Vožice B sobota 2. 11., výkop ve 14.00 hod.

Fotbal
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ODBĚR NEWSLETTERŮ
Jedná se o možnost získávat novinky e-mailem.

Stačí se zaregistrovat na hlavní stránce obecního
webu – úplně dole pod videem. Služba je v souladu

s GDPR a lze ji kdykoli vypovědět.

Nově nás najdete také na 
instagramu @obec_myslkovice

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 tel. 
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 sobota v měsíci od 9:00–11:30

kompostárna
středa 17:00–18:00;
sobota 16:00–18:00

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

obchod
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:

Do naší obce začla 
pravidelně zajíždět 
pojízdná prodejna 
farmy Liška, která 
nabízí kvalitní maso 
z vlastních chovů 
a domácí uzeniny.

každý čtvrtek
10.45

u pošty

I letos chystáme Zpívání u stromečku. Kdo rádi zpíváte, tak 
neváhejte a přihlašte se na e-mailu obec@myslkovice.cz 

a zašleme Vám termíny zkoušek.
Zpíváme pro radost a s radostí a pokaždé je veselo.

I v letošním roce se můžete těšit na oblíbený

ADVENTNÍ KONCERT
v malém sále zámku

(o termínu budeme včas informovat)

VÝZVA PRO ZPĚVAČKY A ZPĚVÁKY

Upozornění na uzavírku
Z důvodu rekonstrukce bude během

měsíce října zcela uzavřena místní komu-
nikace od čp. 11 do čp. 121. Obec děkuje 
za součinnost a rozumnou domluvu se 
všemi, kterých se oprava týká. Nový po-

vrch cesty nám všem bude dobře sloužit 
přibližně od začátku listopadu.

HALLOWEEN
I tento rok připravuje pro děti skupinka 

nadšenců oslavu Halloweena.
Sejdeme se 2. listopadu u zámku.

Bližší infromace včas poskytneme.


