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Přejeme Vám
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Srdečně gratulujeme všem našim milým spoluobčanům,
kteří slaví své významné životní jubileum

paní  Růžena Souhradová (31. 12.)

paní  Věra Mazouchová (1. 1.)

paní  Marie Mládková (16. 2.)

paní  Marie Žemličková (9. 3.)

paní  Jaroslava Trešlová (27. 3.)

Milí přátelé,
moc rád Vás všechny opět zdravím 

prostřednictvím editoriálu nových 
Myslkovin. Jsem rád, že jsme se nakonec se 
všemi tématy vešli do daného rozsahu, byť 
bylo nutné trochu zkracovat a vyhazovat. 
Když v rychlosti listuji obsahem čísla, tak 
bych si tentokrát dovolil Vaší pozornosti 
doporučit zejména nástin vize rozvoje 
naší obce, téma, které bylo diskutováno 
v zastupitelstvu, a které bude do značné 
míry určovat směr, jakým se naše obec bude 
nadále rozvíjet. Pokládám za důležité tuto 
vizi sdílet, protože to není jen věc starosty 
nebo zastupitelstva, ale je to, myslím, věc nás 
všech, kdo v Myslkovicích žijeme. Z dalšího 
obsahu zmíním hodnotný příspěvek Marie 
Hodinářové a Kláry Pölderlové o zvycích, 
které v naší obci naštěstí doposud přežily a je 
na nás, zda budou žít i nadále. Pochopitelně 
nelze opominout skvělou reprezentaci 

Myslkovic v podzimní fotbalové sezóně, 
za kterou vděčíme fotbalistům Sokolu! 
Samozřejmě se dočtete také o všem, co 
se během podzimu událo a co jsme měli 
možnost společně zažít.

Milí přátelé, hlavně však chci využít 
této příležitosti k tomu, abych Vám všem 
popřál pokojné vánoční svátky, radost, milou 
přítomnost s blízkými a v nadcházejícím roce 
hodně zdraví, radosti, sil a lásky. Zároveň 
chci při této příležitosti ze srdce poděkovat 
všem Vám, kteří jakkoli pomáháte obci, tedy 
nám všem, a to jakýmkoli, byť i nepatrným 
způsobem. I kdyby se Vám zdálo, že jste 
udělali jenom maličkost, tak musíte vědět, 
že to mělo netušeně veliký význam. To mi 
věřte! Hodně maličkostí udělá většinou větší 
hromadu dobra než jeden heroický počin 
a pak sto let nic! Děkuji Vám.
Je mi ctí, že s Vámi můžu spolupracovat.
S přáním všeho dobrého, Gustav Fifka

Obec Myslkovice Vám přeje všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví do dalších let života!
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Také vás štve, že Vánoce v  obchodech za-
čínají pomalu už začátkem listopadu? Při-
znám se, že mě ano. Z pohledu obchodníků 
je pochopitelné, že chtějí co nejvíce vydělat. 
Vánoce jsou přeci skvělou příležitostí, pro-
to je potřeba využít chuť lidí nakupovat co 
nejdříve. Z  obchodů nám předčasný vá-
noční kolorit přešel postupně do veřejného 
prostoru i do našich domácností. Paradoxně 
mnohým pak Vánoce skončí v lepším přípa-
dě 25. prosince.
Stojí to však vůbec za řeč? Není to nakonec 
jedno? Vždyť i  samotný datum Vánoc, po-
kud je budeme vnímat křesťansky jako osla-
vu narození Ježíše, je zřejmě stanoven uměle 
(podle zimního slunovratu). Žijeme v době, 
kdy každý může svůj vlastní čas prožívat jak 
chce, tedy i Vánoce. Potud asi žádná polemi-
ka, ale napadá mě jedna souvislost, která by 
mohla mít závažnější důsledky. Asi se shod-
neme na tom, že celý ten posun je způsoben 
obchodem, komercionalizací. Můžeme si 
povšimnout, že všichni chceme mít dostatek, 
taková je lidská nátura. A tak pohodové Vá-
noce jsou přeci ty, když bude všeho dost, od 
jídla přes dárky, po televizní program a  ře-
čeno trošku vznešeněji i přes počet návštěv 
nebo když je rodina pohromadě.
Zmíněné křesťanské Vánoce však zvláštním 
způsobem ukazují opak. Ježíš se rodí do ne-
dostatku za prapodivných okolností, včetně 

těch rodinných. Tento nedostatek prvních 
Vánoc v Betlémě kontrastuje s naším vánoč-
ním dostatkem. „A  co my ti chudí dáme“, 
zpíváme v  jedné české koledě. Tím se my-
slím vyjadřuje vše podstatné. Poselství na-
rozeného chudého Ježíše je možné přijmout 
v  plnosti tehdy, když přes všechnu vnější 
sytost objevím svůj vnitřní nedostatek. Svou 
chudobu, kterou nemůže nic zaplnit, zasytit, 
jen Bůh sám, Boží láska v narozeném dítěti 
Ježíš. V celku je tedy jedno, odkdy nám ko-
ledy zní v  obchodech, ale není jedno, zda 
se necháme uchlácholit, ukolíbat vnějším 
dostatkem. Marxistická kritika křesťanství 
měla zato, že náboženství lidi uspává, že je 

„opiem lidstva“. Nemohu se zbavit dojmu, že 
situace se tak nějak obrátila. Příliš mnoho 
věcí a  starost o  ně se stávají příčinou zpo-
vrchnění. Jako „opium lidstva“ se dnes jeví 
spíše touha co nejvíce mít, vlastnit, užívat si 
nadbytku. Prostota Vánoc však nabízí více. 
Jsou to svátky Boží vnější chudoby, která se 
chce dotknout lidské vnitřní chudoby.
Přeji nám, abychom nejenom o  Vánocích, 
s  tím vším vnějším dostatkem, který nám 
také přeji, měli odvahu potřebovat ve své 
vnitřní chudobě vtělenou Boží lásku.
Jan Hamberger, farář

Vánoční zamyšlení
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Strategie rozvoje obce

PROSTŘEDÍ

ROZVOJ

SPRÁVA

PRLIDÉ

Tak jako v každém lidském společenství, ať 
už jde o  rodinu, firmu, klub či zájmovou 
skupinu, tak i obec má své potřeby, radosti, 
starosti, vztahy, povinnosti, úkoly, nápady 
a  samozřejmě také majetek, rozpočet, hos-
podářství a  rámec možností. A  protože se 
někdy zdá, že jde o  mix různorodých, ne-
souvisejících, více či méně důležitých a hlav-
ně nekonečných úkolů, je nutné vše nejprve 
roztřídit, zvážit, prodiskutovat a vytvořit si 
strukturu, se kterou Vás nyní, před začát-
kem nového roku, chceme seznámit.
Pojmenovali jsme si základní pilíře, které je 
potřeba upevnit a každému z nich přiřadili 
základní cíle, abychom se shodli v tom, o co 
nám jde a čeho chceme společně dosáhnout. 
Konkrétní úkoly se pak lépe přiřazují jed-
notlivým oblastem a  zároveň se jim snáze 
určuje priorita důležitosti. Není to žádná 
věda, ale účinný a osvědčený systém, který 
využijeme k rozvoji naší obce.

První a  nejpodstatnější oblastí jsme samo-
zřejmě my lidé. Věřím, že mezi sebou chce-
me mít dobré vztahy a chceme spolu vychá-
zet, bavit se a kulturně žít. Druhou oblastí, 
která navazuje, je naše prostředí, ve kterém 
trávíme významnou část svého času. I  zde 
nám jde o to, aby bylo naše okolí hezké, pří-
větivé a  čisté. Na to potřebujeme mít pro-
středky a s nimi úzce souvisí potřeba rozvoje 
a růstu. Důležitým směrem v této oblasti je 
podpora nové výstavby bydlení, o kterou je 
nejen v naší lokalitě rostoucí zájem. To vše 
musí být kvalitně koordinováno, a proto je 
potřeba nastavit zodpovědnou, transparent-
ní a  vstřícnou samosprávu. A  konečně by-
chom se měli společně starat o to, jak naše 
obec působí na své okolí, návštěvníky, sou-
sedy a pečovat o pevné a dlouhodobé vztahy 
a zejména o dobré jméno Myslkovic. Ne ke 
všem cílům se dostaneme hned, ale pojďme 
si teď ty věci trochu sesumírovat.
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1) Podpora výstavby bydlení
2) Zajištění zvyšování počtu přihlášených obyvatel
3) Zajištění zvyšování finančních příjmů obce
4) Kvalitní a transparentní hospodařeníCÍ

LE

ROZVOJ  Růst a rozvoj obce, budoucnost

1) Kvalitní a kultivované prostředí obce - cesty, infrastruktura, nemovitosti
2) Ekologicky přátelská řešení
3) Majetek obce v pořádku a v bezvadném stavu
4) Zkrášlování veřejného prostoru

CÍ
LE

PROSTŘEDÍ  Výstavba, modernizace, údržba

1) Podpora dobrých vztahů v obci kultivovaným společenským a kulturním životem
2) Podpora spolků a setkávání lidí napříč generacemi
3) Podpora kvalitní zábavy
4) Podpora společných aktivit

CÍ
LE

LIDÉ  Společenský a kulturní život

1) Vstřícnost vůči občanům
2) Naslouchání potřebám občanů
3) Kvalitní, slušná a otevřená komunikace
4) Zodpovědný chod místní samosprávy ve všech povinnostech

CÍ
LE

SPRÁVA  Místní samospráva a přenesená působnost

1) Myslkovice jako moderní a rozvíjející se obec spolupracujících a hrdých obyvatel
2) Vstřícný postoj vůči všem sousedům a otevřenost ke spolupráci
3) Pozitivní propagace obce v rámci regionu Táborska, JČ kraje a ČR
4) Ochota učit se od jinýchCÍ

LE

PR  Oblast vnějších vztahů
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Rok 2019
Na letošek bylo naplánováno několik staveb-
ních akcí, o kterých vás informovaly březno-
vé Myslkoviny. Jsme rádi, že nyní, na konci 
roku, může být řeč o jejich úspěšné realizaci.
Na základě pasportu místních komunikací 
a dopravního značení, bylo z jara osazeno na 
50 dopravních značek, které významně při-
spívají větší bezpečnosti nás všech.
Dále byl dokončen poslední úsek oplocení 
zámeckého parku. Jedná se o část, která byla 
spojena s opravou levé podezdívky (směrem 
od zámku k  návsi) a  následnou výměnou 
plotu. Tato akce byla dokončena během let-
ních měsíců a  na ní přímo navázala oprava 

na Tučapy, spojená s  opravou komunikace 
k  fotbalovému hřišti. Rekonstrukce obou 
cest proběhly v podzimních měsících a přes-
tože došlo ke zpoždění kvůli drobnějším 
opravám vodohospodářské infrastruktury 
a dvěma novým přípojkám vody, tak nyní už 
jsou všechny práce podle smlouvy ukonče-
ny a dílo předáno. Další obecní komunikace 
tak má nový asfaltový povrch a je připravena 
dobře sloužit všem občanům po mnoho let.

Výhled na příští rok
Na příští rok plánujeme dokončit projekty 
na nové chodníky a  zažádat opět o  dotaci 
Programu obnovy venkova a  dále pak při-
pravit projekty na dvě další místní komu-
nikace - 1) kolem vodojemu a 2) kolem č.p. 
178 a 185. Následně budeme hledat možnos-
ti financování realizace.
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo návrh na 
nákup nové, výkonné techniky na údržbu 
veřejných prostranství a  souhlasilo také 
s plánem obnovy místního rozhlasu pro ob-
čany, který počítá s přechodem na moderní 
bezdrátovou technologii.
To samozřejmě není všechno, protože o dal-
ších návrzích na rozvoj obce se živě diskutuje 
a postupně se začnou vybírat a připravovat. 
Řeč o nich bude i na stránkách Myslkovin.

cesty k  zámku. Nejprve bylo vyměněno ka-
nalizační potrubí, které vede od nového sep-
tiku u  zámku a  následně na cestu položena 
nová kamenná dlažba. Akce byla financová-
na z Programu obnovy venkova Jihočeského 
kraje, dále z  Programu kulturního dědictví 
a samozřejmě s finanční spoluúčastí obce.
Nejnákladnější letošní stavební akcí, o  jejíž 
realizaci zastupitelstvo rozhodlo i navzdory 
neúspěšné žádosti o dotaci na Ministerstvo 
pro místní rozvoj, byla oprava místní ko-
munikace v  úseku od č.p. 121 až k  silnici 
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Prosincové tradice v naší 
obci i mimo ni
Prosinec už je téměř u  konce a  stejně tak 
se i se západem slunce na Štědrý den končí 
advent. V čase adventním se i v naší obci 
dodržují některé zvyky, které mají dlouho-
letou tradici.

Barborky

K mnohým z Vás jistě letos zavítaly Barbor-
ky. V  předvečer sv. Barbory totiž navštěvu-
jí domácnosti s  malými dětmi. Zpravidla 
se jedná o  4 - 6 děvčat oblečených do bí-
lých dlouhých šatů a  závojíčkem přes obli-
čej, v  jedné ruce  drží metlu, nebo vařečku 
a v druhé ruce nesou košík s různými slad-
kostmi, které nadělují malým dětem. Zdá se, 
že tato tradice bohužel postupně z obcí mizí, 
ale u nás ji Barborky pilně dodržují. Na svá-
tek svaté Barbory 4. 12. se také vžila tradice 
řezání „barborek“ - větviček z různých stro-
mů a keřů, které se dávají do vázy s vodou. 
Barborky rozkvetlé o  Vánocích údajně při-
nášejí do domu štěstí a dospělým děvčatům 
předpovídají svatbu. Tak snad jste ani Vy ne-
zapomněli na to si barborku do vázičky dát.

sv. Mikuláš

V  předvečer svátku sv. Mikuláše, je u  nás 
vždy živo, neboť Mikuláš v doprovodu dvou 
andělů a  v  letošním roce i  velkým počtem 
čertů (celkem devatenácti) obchází ves, na-
vštíví děti a hodným rozdává balíčky se slad-
kostmi, těm zlobivým asi uhlí, nebo bram-
boru. Mikuláš symbolizuje úctu, anděl klid 
a čert má za úkol nahánět strach nezbední-
kům.

sv. Lucie
V naší zemi již patrně nedochovaný, dávný 
zvyk připadá na den svátku sv. Lucie. Sva-
tá Lucie je uctívána jako patronka švadlen, 
kočích a sklenářů. Lucie oděné do dlouhé-
ho pláště s  berlou v  ruce a  obličejem za-
krytým maskou, která se podobala čapímu 
zobáku, obcházely domácnosti a kontrolo-
valy hospodyňky, zda mají již na Vánoce 
naklizeno.
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Betlémské světlo
Dalším zvykem, který však nemá dlouhou 
tradici, je z roku 1986, kdy se poprvé v před-
vánoční době zapálil v Betlémské jeskyni pla-
mínek, který byl skauty a dobrovolníky rozši-
řován do světa jako Betlémské světlo. V naší 
republice se poprvé objevilo v roce 1989. Tak, 
jako v minulých letech, bude i letos pro Vás k 
dispozici při zpívání u stromečku 23. 12.

Adventní věnec
Tradičním symbolem adventu je adventní 
věnec se čtyřmi svíčkami, které mají na věn-
ci i svoji symboliku. První svíčka se zapaluje 
na první adventní neděli a je svíčkou naděje 
a očekávání. Druhá svíce je označována jako 
betlémská a  je považována za svíčku lásky. 
Třetí svíčka představuje radost a  je pojme-
nována jako svíčka pastýřská. Poslední čtvr-
tá svíčka se nazývá andělská a  je představi-
telkou pokoje a míru.
Svíčky se zapalují proti směru hodinových 
ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíč-
kou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den.

Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, 
v poslední době jsou především kladeny na 
stůl. Nejstarší zmínka o adventním věnci je 
z roku 1838.
Součástí adventu je i  spousta dalších lido-
vých zvyků, jako je rozkrajování jablíček, 
pouštění skořápek po vodě, házení střeví-
cem či lití olova. Je též obdobím příprav, kdy 
se uklízí, peče, chystají se betlémy a vánoční 
výzdoba. Lidé si rádi zdobí svoje domovy 
i  jmelím, které má podle tradice přinášet 
štěstí a  požehnání do domu. Políbení pod 
větvičkou jmelí, má zajistit vzájemnou lásku 
až do příštích Vánoc.
Jistě jste si mezi uvedenými zvyky našli ně-
jaký, který dodržujete u Vás doma. Tradice 
a  zvyky bychom si jistě měli chránit, patří 
mezi naše krásné kulturní dědictví a spojují 
nás. Ať už dodržujete jakýkoli zvyk, přejeme 
Vám, aby se závěr adventu nesl v pokoji, kli-
du a vzájemné pokoře.
Krásné Vánoce Vám přejí Marie Hodinářová 
a Klára Pölderlová
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• 19. října proběhlo již tradiční setkání senio-
rů, které si užili nejen účastníci samotní, ale 
spolu s nimi i  zastupitelé obce. K milému 
posezení zahrála kapela Skalačka a  atmo-
sféru okořenilo také představení orientál-
ních tanců. Samozřejmě nechybělo dobré 
jídlo a pití. Setkání mimo jiné přineslo za-
jímavý podnět, že bychom mohli v letních 
měsících uskutečnit nejeden autobusový 
výlet a  společně navštívit zajímavá místa. 
Máme se tedy na co těšit.

• Hned 2.  listopadu nás pohltila hrůzostraš-
ná Haloweenská stezka odvahy, kterou 
nápaditě připravili mladí oragizátoři pro 
mladší, bledé a úlekem oněmělé účastníky. 

Závěr roku v Myslkovicích
Děkujeme všem, kteří akci vymysleli a po-
díleli se na její nelehké přípravě.

• K  oslavě 30. výročí Sametové revoluce 
a  zároveň jako poděkování dárcům, kteří 
se složili na rekunstrukci varhan v Janově, 
nás pozvala v neděli 17.  listopadu farnost 
Janov na jedinečný varhanní koncert.

• Na samém prahu adventu, 29. a 30. listopa-
du, proběhl v  malém sále myslkovického 
zámku první ročník Adventního jarmarku. 
Pořadatele i  prodávající mile překvapila 
hojná účast a veliký zájem lidí nejen z My-
slkovic, ale i z okolních obcí. Na jaro proto 
plánujeme zkusit zorganizovat i velikonoč-
ní jarmark. Velké poděkování patří hlavní 
organizátorce Marii Hodinářové.

• Děkujeme samozřejmě také Barborkám, 
o  kterých byla řeč v  předchozím článku, 
a  také Mikulášovi ve společnosti nebes-
kých andělů a děsivých pekelníků za to, že 
udržují krásné a  smysluplné lidové zvyky, 
které se předávají z  generace na generaci. 
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Fanděme proto jejich snaze a  snahám 
všech, kterým kontinuita lidových zvyků 
a lidské pospolitosti naštěstí není lhostejná.

• K  oslavě svátku sv. Mikuláše proběhla 
2.  prosince již tradiční myslkovická Mi-
kulášská nadílka. Děti si nejdříve tvořivě 
hrály a  v  druhé části odpoledne přednes-
ly skutečnému Mikulášovi naučenou bás-
ničku. Za výkon obdržel každý bohatou 
sladkou nadílku. Obec Myslkovice velmi 
děkuje všem, kteří se ujali organizace nebo 
pomohli tvořit s dětmi.

první adventní jarmark v Myslkovicích, 29. a 30. listopadu

tradiční Mikulášská nadílka, 2. prosince
• Patřičnou pozornost si získal letošní vá-

noční stromek před zámkem. Vděčíme za 
něj manželům Oubramovým ze Soběslavi, 
kterým tento patnáctiletý, krásně rostlý 
stříbrný smrk doposud tvořil dominantu 
jejich zahrady. Obec děkuje jednak jim, 
dále pak Honzovi Oubramovi a našim ha-
sičům za organizaci, pokácení, citlivý pře-
voz na místo a  „zasazení“ stromu a všem 
ostatním, kteří se podíleli na vánoční vý-
zdobě obce. Při této příležitosti děkujeme 
i  všem vám, kteří jste si vánočně vyzdo-
bili svá obydlí, čímž obci dáváte krásnou 
a slavnostní atmosféru.
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• Letošní tradiční Adventní koncert se 
uskutečnil v  neděli 15.  prosince. V  15 
hodin nám přijel zazpívat šestnáctičlen-
ný soběslavský sbor Anonym Voice. Měli 

jsme možnost slyšet nádherné tradiční 
i moderní písně z Čech i ze světa nesoucí 
dobrou zprávu o narození Krista, nové na-
děje, pokoje a lásky. Koncert byl benefiční 

neboli dárcovský, a  proto 
celé vybrané dobrovolné 
vstupné bude předáno 
rodičům jedenáctile-
té Kristýnky Vaňkové 
z  Budislavi, která bojuje 
s postupující pletencovou 
svalovou dystrofií. Obec 
Myslkovice děkuje za vaši 
štědrost, díky které jsme 
mohli Kristýnce poslat 
rovné tři tisíce korun na 
kompenzační pomůcky 
nebo lázeňský pobyt. GF
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Ani v roce 2020 nepřijdeme u nás v Myslkovicích o tradici masopustu.
53. ročníku se dočkáme

v sobotu 29. února
Tradiční masopustní průvod se na cestu vydá od zámku ve 14 hodin.

Skupinu maškar bude doprovázet nazdobený vůz, k poslechu a doufejme i tanci 
zahraje kapela Petra Molíka. Po průchodu obcí se následně průvod odebere

na zámek, kde se maškary po dlouhé cestě občerství.
Večerní masopustní veselice odstartuje v 19 hodin ve velkém sále zámku. 

Masky jsou samozřejmě vítány a podpořeny vstupem zdarma! 
Zábavu všem zpestří kapela Allegro Band, která snad roztančí všechny přítomné

a nic už nebude bránit skvělé zábavě.

V neděli je pak na programu dětský karneval, kde se naši nejmenší
mohou těšit na program Ireny Molíkové, která bude mít pro děti

připraveny nejen písničky, ale i soutěže.
Dětský karneval začne 1. března ve 14 hodin ve velkém sále zámku.

Neváhejte a pojďte do toho!

Masopust 2020

53.
ročník

již
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VEZMĚTE SI S SEBOU

LUCERNIČKY NA

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

u vánočního stromu
Zpívání

PŘIJĎTE NA TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ
KOLED A VÁNOČNÍCH PÍSNÍ

23. 12. OD 18 HOD.

Punč bude!

Hasičský bál
Srdečně Vás zveme na hasičský bál, 

který se bude konat
v sobotu 18. ledna

od 20:00 hodin
na zámku v Myslkovicích

K poslechu a tanci zahraje kapela 
Srdcové eso, těšit se můžete i na 

bohatou tombolu.

s předstihem dáváme na vědomí, že se 
připravuje 1. ročník velikonočního jarmar-
ku, který se uskuteční koncem března. Na 

jarním jarmarku bude možné zakoupit 
si velikonoční dekorace a budete si moci 

vychutnat atmosféru začínajícího jara. 
O konání jarmarku Vás budeme informovat 

na letáčcích, na stránkách obce a taktéž 
i prostřednictvím Facebooku.

Velikonoční jarmark

V případě Vašeho zájmu o prodejní místo, 
prosím kontaktujte paní Hodinářovou
nebo na e-mail: obec@myslkovice.cz

Kamčatka
KRAJINOU KOUŘÍCÍCH SOPEK, MEDVĚDŮ A KAVIÁRU

NÁS PROVEDE CESTOVATEL IVO DOKOUPIL

20. 2.
v 18:30

Myslkovice zámek



Obec Myslkovice ve spolupráci s JSDH Myslkovice
vyhlašuje

Co by byla obec bez hasičů?
Chcete více společných zážitků a zábavy?

Máte rádi sport a soutěžení?
Chcete občas udělat něco pro druhé?

Máte smysl pro zodpovědnost?

Případné dotazy nebo přihlášky prosíme posílejte na obec@myslkovice.cz

Neváhejte a přijďte k hasičům!
Věk nerozhoduje!

NÁBOR
HASIČŮ A HASIČEK
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Sokol Myslkovice

TABULKA PO PODZIMU

tým skóre B

1. FC Jistebnice 38:14 26

2. Spartak Soběslav 49:20 22

3. SOKOL MYSLKOVICE 30:17 18

4. SK Ratibořské Hory 31:25 17

5. FK Meteor Tábor B 13:10 17

6. TJ Malšice 28:26 17

7. Olympie Měšice 30:29 17

8. Sokol Sez. Ústí B 27:27 13

9. Sk Tučapy 15:23 11

10. TJ Dražice B 17:31 11

11. TJ Vlastiboř 10:27 9

12. Sokol Ml. Vožice B 12:51 9

OBEC MYSLKOVICE GRATULUJE K ÚSPĚŠNÉMU UMÍSTĚNÍ!

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 0:6 Jelínek 2, Trtík, Daniel, Spilka, Hanzal
9. Myslkovice – Tučapy 2:1 2x Daniel

10. Sezimovo Ústí B – Myslkovice 3:1 Trtík
11. Myslkovice – Mladá Vožice B 9:0 3x Daniel, 2x Trtík, 2x Peltán, 2x Bartáček

Fotbal

Podzim 2019 pro fotbalový oddíl 
Sokola Myslkovice dopadl velice 
dobře. Jenom tři prohry a umístění 
v tabulce to dokazují. Tímto bychom 
chtěli poděkovat všem hráčům, vedení, 
příznivcům a v neposlední řadě 
i obecnímu úřadu Myslkovice a firmě 
Cup System p. Habrleho za podporu 
v oblasti kopané.
A nakonec všem přejeme krasné 
a klidné prožití vánočních svátků 
a hodně štěstí a zdraví do nového  
roku 2020.



Myslkoviny – oficiální zpravodaj obce Myslkovice, 4x ročně vydává Obec Myslkovice, datum vydání 23. 12. 2019, Evidenční 
číslo: MK ČR E 23525. Příští číslo vyjde 31. 3. 2020. Své příspěvky, tipy, nápady nebo zpětnou vazbu na Myslkoviny posílejte 
na obec@myslkovice.cz

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.

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 
pravidelně zajíždí 
pojízdná prodejna 
farmy Liška, která 
nabízí kvalitní maso 
z vlastních chovů 
a domácí uzeniny.

každý čtvrtek
10.45

u pošty

V roce 2019 
přispěla Obec 
Myslkovice na 
činnost Diakonie 
Rolnička částkou 
9 000 Kč.

POPLATKY NA ROK 2020
TERMÍN PLATEB: 1. 2. – 30. 4. 2020

Děkujeme za včasnou úhradu poplatků.

hotově na obecním úřadě

převodem na účet
číslo účtu: 19024301/0100
variabilní symbol = Vaše číslo popisné

možnosti úhrady:

nebo

komunální odpad 
600,- Kč/osoba

stočné 
115,- Kč/osoba

poplatek za psa 
50,- (každý další 100 Kč)

Klub otužilců pokračuje 
zdárně každou neděli 
v 15 hod. u Člunovce 
(pokud není na FB 
uvedeno jinak). Přijďte 
se vykoupat. Plavky, 
sekyrku a grog s sebou.


