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Milí přátelé,
krátkým příběhem se ještě na chvilku vrátím 

ke korona době. Jeden člověk, kterému jsem slí-
bil, že ho nebudu jmenovat, věnoval obci na úče-
ly řešení korona krize relativně vysokou finanč-
ní částku. Když jsem mu byl poděkovat, řekl mi: 

„Hlavně mě proboha nejmenuj do novin…“ Za-
jímalo mne samozřejmě proč. Jedná se o skvělý 
čin pro lidi naší obce, proč by to tedy neměli vě-
dět? Navíc je to věc, která se nestává běžně a jistě 
si zaslouží pozornost a respekt. „…ani náhodou, 
dyť by mě tady rozcupovali…“ dozněla odpověď.

Shodou okolností jsem se nedávno dočetl 
o tzv. krabím efektu. Už jste o něm někdy sly-
šeli? Když prý dáte jednoho kraba do krabice, 
je schopný z ní v pohodě utéct. Když však dáte 
do stejné krabice dva a více krabů, tak jakmi-
le jeden z nich začne utíkat na svobodu, ostat-
ní prý začnou vyvíjet úsilí, aby mu v tom za-
bránili a stahují ho zpět. Nepřipomíná vám to 
něco? Tušíte souvislost s předešlým příběhem?

Schválně zkuste udělat něco, co je alespoň tro-
chu mimořádné, přínosné, nebo úspěšné, něco, co 
vám dá osvobozující pocit a co je vidět. Třeba jen 
maličkost. Musíte bohužel vždy počítat s tím, že 
se velmi rychle dostaví „krabi“, kteří mají potře-
bu vás stáhnout zpět k průměru. Rozcupovat vás! 
Zamýšlím se ale nad tím, jaké šance má společ-
nost, která brání svým členům udělat věc, ze které 
následně mohou profitovat všichni.

A proto je zde, přátelé, nová prázdninová 
výzva. Co takhle se na ty kraby vykašlat? Po-
kud cítíte, že chcete udělat něco dobrého, co 
vám dává smysl a má přínos pro vás i  vaše 
okolí, tak to prostě udělejte a nenechte se za-
strašit. Ať se krabi třeba postaví na hlavu. Co 
vám můžou udělat? No a pak mi o tom třeba 
zase napište mailem, budu se těšit na příběhy.

Fandím a vždycky budu fandit lidem, kte-
ří mají odvahu utéct z krabice za svojí cestou. 
Za svobodou! Navzdory všem průměrným 
a závistivým… krabům. GF

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

Zdeňce Urbanové

Rudolfu Zevelovi

Marii Boháčové

Miroslavu Královi

Marii Molíkové

Obec Myslkovice Vám přeje všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví do dalších let života!
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

v  minulém čísle jsem vám nastínila, co se 
momentálně děje a  chystá v  prostorách 
knihovny.
Chtěla bych na toto téma navázat a sdělit, jak 
práce pokračují. Knihovna je v plném proudu 
a  můžete ji navštěvovat každý týden v  úte-
rý v odpoledních hodinách. Vítáni jsou noví 
čtenáři a pokud je někdo fanda fantasy a scifi 
žánru, může si tu nyní přijít na své. Chystám 
se knihovnu obohatit právě o tyto žánry, které 
mi tu chybí a určitě si najdou své čtenáře.
S  dětským koutkem jdeme téměř do finiše, 
už jen chybí pár malých detailů a bude mož-
nost ho otevřít a  dle situace plně využívat. 
Dále bych chtěla připomenout, že je stále 
možnost přispět nějakou hračkou, která 
už nemá využití u vás doma, ale tady ještě 
poslouží a  udělá radost někomu jinému;-). 
O otevření koutku a jeho provozní době vás 
budu informovat na webových stránkách 
obce a na nástěnce v knihovně.
Dále bych vás chtěla pozvat na „Knižní bleší 
trh‘‘, který se bude konat v úterý 28. 7. a ná-
sledující úterý 4.  8. vždy od 16-18h v  pro-
storách knihovny. Můžete si zde vybrat 
a  zakoupit knihy za symbolickou cenu, ale 
také se elegantně zbavit svých vlastních knih 
a  uvolnit si tak místo pro nějaké nové. Po-
kud by měl někdo zájem prodat své vlastní 

OKÉNKO DO NAŠÍ KNIHOVNY

knihy, tak stačí zanést do knihovny s papír-
kem, kde bude uvedena cena a jméno prodá-
vajícího. O zbytek se postarám já. ;-)
Výtěžek z prodeje poslouží na nákup nových 
věcí a  to buď do dětského koutku nebo do 
knihovny. Zisk z vlastních knih bude samo-
zřejmě předán prodávajícímu.
Budu se na Vás těšit.

Vendula Řezáčová

ZMĚNA VE SLOŽENÍ ZATUPITELSTVA
15. června rezignovala z osobních důvodů na funkci zastupitelky paní Lucie Cvachová. 
Podle zákona ji od následujícího dne nahrazuje kandidát, který byl v posledních vol-
bách na dalším místě v pořadí na kandidátce. V tomto případě je to Radek Podráský, 
který mandát přijal. Slib složí na nejbližší schůzi zastupitelstva.

Přijďte na

28. 7. a 4. 8.

KNIŽNÍ
BLEŠÍ TRH

16 - 18 hod.
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ÚKLID „TŘEŠŇOVKY“
9. 5. jsme opět uskutečnili brigádu na úklid 
třešňové aleje směrem k Dobré vodě. Jelikož 
se nám minulý rok podařilo alej vyčistit od 
letitého nepořádku, byl tento rok úklid již 
rychlejší a  méně náročný. Pomáhali velcí, 
ale i  menší, a  dokonce významně pomohli 
i ti nejmenší. Všem, kteří se zúčastnili a obě-

VYČIŠTĚNÍ HRÁZE
V  sobotu 13.  června proběhla brigáda na 
vypletí hráze u Člunovce. Poděkování patří 
L. Martinové, J. Novákové a Š. Žahourové.

PODSTAVEC SOCHY SV. JANA
Všimli jste si nově opraveného podstavce 
sochy sv. Jana Nepomuckého? Za tuto ne-
zištnou renovaci vděčí obec Jiřímu Vrhelovi.

VYSEČENÍ KOMPOSTÁRNY
Brigádnicky, bez nároku na odměnu, se roz-
hodl vysekat celé prostranství uvnitř i kolem 
kompostárny Šimon Fifka.

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem prů-
běžně podílejí na tom, aby naše obec byla 
čistší, hezčí nebo zajímavější a  všem, kteří 

jsou ochotni kousek svého času věnovat 
pro dobro všech, patří veliký dík. Ať už jde 
o drobnou opravu nebo úklid prostranství.

tovali trochu svého času, a všem dětem, kte-
ré se s vervou zapojily, patří velký dík!
Tráva ale roste po deštích jako divá, a  tak se 
chystáme na rychlou akci znovu, abychom se 
mohli procházkou alejí opět kochat. Termín 
další brigády bude uveřejněn na facebooku 
a  vyhlášen místním rozhlasem. Pokud by 
se někdo chtěl přidat a pomoci pro rychlejší 
úklid, budeme rádi.
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JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ 
KOLEM VODOJEMU

Novinkou je jed-
nosměrné označení 
cesty kolem vodoje-
mu. Z  hlediska po-
žadovaných norem 
na obousměrnou 
komunikaci zmíně-
ná cesta nedosahuje 
a  ani v  budoucnu 
dosahovat nemůže 

vzhledem k  okolním soukromým pozem-
kům. Proto se přistoupilo k  tomuto kroku. 
Obec zamýšlí následně zahájit projektovou 
fázi přípravy jednak této nové místní komu-
nikace a zároveň protažení stávající komuni-
kace od č.p. 178 k pilce.

ELEKTRICKÉ 
VEDENÍ POD ZEM
Při jednání s  fir-
mou EON bylo do-
hodnuto rozšíření 
území, kde se bude 
současné vzdušné 
vedení nahrazovat 
podzemním. Kon-

krétně půjde o ulici od č.p. 149 na křižovat-
ku pod vodojemem a o  ulici V  Židovnách. 
Současně s  touto stavbou bude obec insta-
lovat nové veřejné osvětlení. Akce by měla 
proběhnout během příštího roku.

LETOS OPĚT BEZ DOTACE
Bohužel ani v  letošním roce nebylo vyho-
věno naší žádosti o krajskou dotaci na akci 

„Oprava kanalizace v jihovýchodní části obce“. 
Zastupitelé budou hledat a projednávat další 
možnosti financování tohoto záměru.

NOVÁ TECHNIKA 
NA ÚDRŽBU OBCE
Již od půlky května můžete téměř každý tý-
den vídat nový stroj na údržbu v obci. Jedná 
se o  benzínový rider Stiga Park Pro, kte-
rý se běžně používá pro údržbu trávníků 
v  městských aglomeracích. Tento stroj při-
náší výrazné urychlení práce a vyšší kvalitu 
posečených travních ploch. Investice lehce 
přesahující částku 300 tisíc Kč byla z  polo-
viny hrazena z Programu podpory venkova 
Jihočeského kraje a  druhou půlku nákladů 
na pořízení nese obec Myslkovice.
Obsluhy stroje se ujal Jindřich Pivoňka.

Obec Myslkovice ve spolupráci 
s JSDH pokračuje v náboru

Na začátek září připravujeme 
informační besedu se zástupci HZS 

z Tábora, kde všichni zájemci budou 
mít možnost zeptat se na cokoli, co je 

zajímá kolem účasti v JSDH.
O přesném termínu budete individuálně 

informováni.

uveďte své jméno a telefonní číslo

kontaktujte nás e-mailem:
obec@myslkovice.cz

nebo tel.: 737 266 854

HASIČŮ
A HASIČEK
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Dne 29.  května  2020 v  odpoledních hodi-
nách se v  Myslkovicích konala velkolepá 
akce, které se zúčastnilo na 60 návštěvníků 
nejen z naší obce, ale i z okolí. Zúčastnění 
byli přítomni slavnostního požehnání nové 
zvonařské dílny pana Michala Votruby.

Významného aktu se zúčastnili i vzácní hosté – 
českobudějovický biskup Mons. ThDr. Vlasti-
mil Kročil, soběslavský farář P. Mgr. Jan Ham-
berger a  redaktor cyklu Hlasy jihočeských 
zvonů, pan Jan Kopřiva. Dále byli přítomni 
zastupitelé obce Myslkovice a řada dalších.
Biskup Vlastimil Kročil požehnal nově ote-
vřené zvonařské dílně, Michalu Votrubo-
vi a  jeho zvonařskému řemeslu, současně 
i všem, kteří mají zásluhu na přípravě, zho-
tovení a konečném zavěšení zvonů.
Jako poděkování předal starosta Gustav 
Fifka jménem celé obce Michalu Votrubovi 
Čestné uznání za přínos obci a šíření jejího 
dobrého jména. Jsme právem hrdi na to, že 
mezi námi žije tak šikovný a přitom skrom-
ný spoluobčan.
Poděkování navíc patří celé rodině našeho 
zvonaře, která pro všechny přítomné připra-
vila bohaté pohoštění.

POŽEHNÁNÍ ZVONAŘSKÉ DÍLNĚ

Myslkovický zvonař Michal Votruba vyrobil 
ke dvěma stům zvonů, které putovaly do růz-
ných koutů nejen naší republiky, ale jeho zvo-
ny vyzvání i za hranicemi. Nejblíže umístěný 
zvon visí ve zvonici myslkovické zámecké věže, 
instalován při příležitosti 650. výročí od první 

písemné zmínky o naší obci. Z dílny v Myslko-
vicích nejdále putoval zvon do města Aldan na 
ruské Sibiři, vzdálené zhruba 6.500 km.
Zvony doprovázejí lidstvo již 4 tisíciletí. Jsou 
svědky historie, kteří s námi komunikují svý-
mi hlasy. Zvuk zvonu nás provází celý život. 
Zvoní při křtech, svatbách, oznamují nám pr-
chající čas a doprovází nás na poslední cestě…

Marie Hodinářová
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LETNÍ UDÁLOSTI
24.  června proběhl v  zámecké zahradě již 
tradičně hudební piknik, kde vystoupili žáci 
ZUŠ Soběslav pod vedením Martiny Pechové. 
Počásí nám přálo a bouřky nás opět elegant-
ně obešly, takže zážitek z malých hudebníků 
a pohoštění byl příjemný a odpočinkový.
27. června pak proběhla akce pro děti „Ahoj 
léto“, abychom jim alespoň trochu vynahradi-
li dětský den, o který letos všechny děti přišly. 

Dobrodružná stezka lesem byla zakončena 
u  zámku odměnami, občerstvením a  opéká-
ním buřtů a děti přijel potěšit i kejklíř Vojta 
Vrtek.

SKALAČKA
Již tradičně vystoupila v zámeckém parku de-
chová hudba, tentokrát k nám 5. 7. zavítala 
kapela Skalačka. Počásí nám přálo, a  tak si 
návštěvníci užili tři a půl hodiny hudby, kte-
rou mají rádi.

POLOŽENÍ KVĚTIN
8. 5. se uskutečnilo položení květin u památ-
níku obětí druhé světové války. I když je to 
už 75 let od doby, kdy se tyto zlé události 
děly, neměli bychom na ně zapomínat. Měli 
bychom si vážit toho, že žijeme v blahobytu. 
Uctít památku těch, kteří bojovali za lepší 
život ostatních, můžeme i  krátkým zastave-
ním u památníku a uvědoměním si, že naše 
svoboda je velmi křehká a nesmí se podcenit 
žádný pokus o její omezení.
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V dnešní době si stále větší část světové po-
pulace uvědomuje obrovské množství odpa-
du produkované nejen v  průmyslových ob-
lastech, ale i  v  domácnostech. Skládkování 
a pálení odpadu je sice momentálně nezbyt-
né, ale každý z nás může přispět svou měrou 
k tomu, aby se objem odpadů na skládkách 
a  ve  spalovnách snížil. Třídění odpadu je 
jedna ze základních povinností každého 
z nás, která nám Čechům opravdu jde.

Věděli jste, že aktuálně již asi 73% 
českých občanů třídí odpad?

JAK TEDY SPRÁVNĚ TŘÍDIT
V naší obci se můžeme setkat se čtyřmi dru-
hy kontejnerů na tříděný odpad:

 Žlutý na plasty
 Modrý na papír
 Oranžový na nápojové kartony
 Zelený na sklo (čiré i barevné)

A tímto bychom mohli skončit a vše by bylo 
krásné… pokud by se s  tříděním odpadů 
neneslo tolik různých „ale“. Totiž ne každý 
plast můžeme hodit do žlutého kontejneru, 
ne každý papír můžeme hodit do modrého 
kontejneru…, a takhle bychom mohli pokra-
čovat (v našem případě tuším ještě dvakrát). 
Jak tedy poznat, co kam můžu vyhodit?

ODPADKY, KAM SE PODÍVÁŠ

Panáček vyhazující odpad do koše

Informuje nás pouze o tom, 
že obal můžeme vyhodit do 
popelnice nebo kontejneru na 
tříděný odpad.

Zelený bod se dvěma zatočenými 
šipkami

Tato ochranná známka nám 
říká, že byl za obal uhrazen fi-
nanční příspěvek na recyklaci.

Trojúhelník s plnými šipkami

Obal určen k recyklaci. Doplň-
kové číslo nebo písmenný kód 
nás informují o tom, do jakého 
kontejneru vyhodit.

Trojúhelník s obrysovými šipkami

Obal již vyrobený z recyklo-
vaného materiálu, často opět 
recyklovatelný.

Přeškrtnutá popelnice

Nebezpečný odpad, nepatří do 
tříděného ani komunálního 
odpadu. Musí se odevzdat na 
sběrném místě nebezpečných 
odpadů v obci, případně ode-
vzdat zpět prodejci. Ve většině 
případů je symbol doplněn 
(nebo nahrazen) textem, jak 
s odpadem nakládat.

CO VŠECHNO MŮŽEME VYČÍST NA OBALU:
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KDYŽ NEVÍM,  
OBAL NAPOVÍ
Na drtivé většině všech různých 
obalů najdeme informace o  tom, 
jak nakládat s  tímto obalem. 
A nejedná se pouze o obaly potra-
vin, ale třeba i úklidové prostřed-
ky, obaly elektra, hraček, nábyt-
ku, v podstatě všeho spotřebního 
zboží. Na obalech se vyskytuje 
zpravidla několik symbolů, pří-
padně doplněné i  textem, číslem 
či kódem.

Použité zdroje: ekokom.cz, jaktridit.cz, samosebou.cz

Přehled nejpoužívanějších čísel/ kódů  
na obalech a jak s nimi naložit

PLASTY PAPÍR SKLO
NÁPOJOVÉ
KARTONY

PET 1
HDPE 2
LDPE 4

PP 5
PS 6

PAP 20
PAP 21
PAP 22

GL 70
GL 71
GL 72

C/PAP 81
C/PAP 84

Plasty
Do kontejnerů na plasty by se nemě-
lo vhazovat odpadní a  vodovodní 
potrubí, PVC (např. lino), koberce, 
plastové hračky, plastový náby-
tek a  podobně. Plastové obaly by 
měly být čisté. Například kelímek 
od jogurtu stačí „vyškrábnout“ lžič-
kou, nemělo by tam být velké množ-
ství zbytků, ale na druhou stranu je 
nesmysl kelímky vymývat a zanášet 
si tím odpadní potrubí. Případné 
lehké propláchnutí vodou jistě ne-
uškodí. Je li plastový obal mastný 
od oleje nebo tuků, je lepší vyhodit 
ho rovnou do komunálního odpadu. 

Pozor také na nápojové lahve s  tzv. 
košilkami (například Kubík, Jupík, 
jogurtové nápoje...). Jedná se o dva 
různé materiály, které oba dva jsou 
samostatně recyklovatelné, ale do-
hromady ne. Takže košilky dolů!

Nerecyklovatelný 
papírový odpad
Plata od vajíček, ruličky toalet-
ního papíru, kuchyňských utěrek 
a podobně - jedná se totiž o již ně-
kolikrát zrecyklovaný papír, který již 
nelze dále recyklovat.
Krabice od pizzy - mastnota zne-
možňuje další zpracování karto-
nového obalu (platí pro jakýkoliv 

znečištěný papír).
Pečící papír - je v podstatě celulóza, 
která také nejde dále recyklovat.
Papírové kapesníčky - substance 
v  použitých papírových kapesní-
cích... to asi není třeba nějak po-
drobněji rozebírat...

Nápojové kartony
Do oranžových kontejnerů patří 
obaly s  recyklačním kódem C/PAP, 
ale pouze pokud se jedná o nápoje. 
Cokoliv jiného s  tímto označením 
patří do popelnice.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI TŘÍDĚNÍ

Nezapomeňte, že třídění je sice výborná věc, ale stále platí, že nejlepší odpad je žádný odpad! Proto se zkuste vždy 
zamyslet, co všechno chcete vyhodit. Jestli se vám doma nehodí třeba krabice od bot na uskladnění nějakých drobností, 
plastové nádoby od masa jako květináč pro sazenice a nebo prostě jenom koupit místo dvou 100g balení šunky jedno 
balení 200g a rázem máme množství odpadu snížené na polovinu. Každý krůček se počítá!

Příště bychom se mohli podívat na to, co všechno se vyrábí z recyklovaných materiálů. Roman Janoušek

NEEE!
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Zastupitelstvo obce na své poslední schů-
zi 29. 6. mj. stvrdilo záměr zrevitalizovat 
zeleň v naší obci a v jejím okolí. V rámci 
dvou na sobě nezávislých dotačních pro-
jektů se jedná o zeleň uvnitř a vně obce, tzv. 
intravilán a extravilán.

ta od Třech lip ke staré poštovské cestě, jejíž 
část tím bude obnovena, a dále pak k hájku.
Věříme, že tak časem vzniknou i  nové pro-
cházkové okruhy v  nádherném okolí naší 
obce. Na projektu pracuje tým krajinářských 
architektů pod vedením Ing. Pavla Hofmana.
O dalším postupu a případně i vizualní části 
projektu vás budeme informovat v  příštím 
čísle Myslkovin. Pokud se budete chtít na 
cokoli zeptat, budeme rádi za vaše dotazy.
Zároveň, když už je řeč o  zeleni, výsadbě, 
kultivaci atd., přemýšleli jste už nad tím, jak 
by mohlo být v  budoucnu pojaté prostran-
ství před zámkem? Vedle dětského hřiště 
je ještě dost místa na to, aby se proměnilo 
v příjemnou odpočinkovou a setkávací zónu.

Když rozkvete obec

V současné době probíhá příprava projektu 
k  podání žádosti o  dotaci. Probíhají disku-
se o  rozsahu celé akce, protože i když větší 
část rozpočtu pokryje dotace, finanční účast 
je stále poměrně značná. Ale víme, že chce-
me mít naši zeleň v  pořádku, že jí chceme 
rozhojnit, a proto se počítá jak s ošetřením 
stávajících stromů a keřů, tak i výsadbou no-
vých. Přibydou také nové trvalkové záhony, 
mlatové cesty a lavičky v lokalitách na býva-
lém hřišti u lihovaru, kolem Návesního ryb-
níku, něco málo na návsi a u Člunovce. Záro-
veň bude doplněna výsadba stromů na hřišti.
O nemalém rozsahu záměru svědčí mj. fakt, 
že pokud vše klapne, tak vznikne bezmála 
4,5 km nových alejí a zajímavostí je, že se po-
vinou většinou podél bývalých cest, jež byly 
v padesátých letech rozorány a upadly v za-
pomnění. Vzniknout by měla například ces-
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S  velkým nadšením vítáme snahu každého 
z vás, kdo se rozhodne si zkrášlit prostor před 
svým domem. Mnozí dělají naši obec už roky 
krásnější a vítá se snaha každého, kdo se při-
pojí. Ohlasy lidí, kteří Myslkovice v poslední 
době navštívili, jsou čím dál pozitivnější a je 
stále více těch, kteří hodnotí naši obec jako 
velmi pěkně udržovanou. Je to zejména díky 
vám všem. Společně můžeme vytvořit oprav-
du rozkvetlou obec, ze které se můžeme těšit.

Červeně jsou označeny zóny, na kterých se počítá 
s výsadbou nové nebo údržbou stávající zeleně 
v rámci obou dotačních projektů.

NOVÉ INFORMAČNÍ TABULE
Připravuje se instalace třech informač-
ních tabulí pro návštěvníky obce, na kte-
rých se dozvědí informace o zajímavých 
místech v obci a  trochu historie (zámek, 
židovský hřbitov atd.) Na tabulích bude 
prostor, který bude věnován k  inzerci 
místních podnikatelů. Pokud budete mít 
zájem o  propagaci vaší frimy na mapě, 
kontaktujte prosím OÚ.

Pokud nám 22. srp-
na bude přát poča-
sí, nebude hrozit 
nebezpečí opětov-
né karantény nebo 
nedojde ke zpřís-
nění jiných vlád-
ních opatření, bu-

deme se moci v  našem zámeckém parku 
opět těšit na druhé pivní slavnosti s ochut-
návkou piva hned od pěti malých pivova-
rů. Těšit se můžete na dobroty všeho druhu 
k pivu i kávě, zábavná vystoupení a spous-
tu skvělé muziky hned od čtyř kapel. To vše 
se už nyní pro vás připravuje. Pokud někdo 
chce nabídnout svoji pomoc s organizací ať 
už nyní nebo v den konání slavností, kon-
taktujte OÚ.

Pivní slavnosti
22. 8.
2020
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Jemná paštika z kuřecích jater:
1 balení kuřecích jater (500g)
1 velká cibule
250 g másla
koření (dle chuti, např. italské na pizzu)
drůběží vývar (cca 250 ml, může být i z kostky)
šalvěj (nemusí být, ale příjemně dochutí)
1 dl červ. vína (nemusí nutně být, ale je to 
s ním lepší a alkohol se stejně odpaří)
na zjemnění ještě cca 50 ml smetany

Na lžíci másla orestujte očištěná játra, přidejte 
cibuli (stačí na půlměsíčky, bude se mixovat), 
koření, šalvěj, červené víno a  vývar. Pod po-
kličkou duste asi 20 min., pak ještě chvíli bez 
pokličky, aby nebylo zbytečně moc tekutiny 
(stačí, když zůstane několik lžic). Vyndejte líst-
ky šalvěje, přendejte do hlubší misky a tyčovým 
mixérem do hladka rozmixujte. Přidejte zbylé 
máslo, které se v teplých játrech krásně rozpus-
tí a smetanu a vše ještě promixujte. Pak už jen 
osolte a opepřete (paštika je teď tekutá a měla 
by být na chuť mírně přesolená, když vystydne, 
slanost se trochu ztratí). Můžete do ní vmíchat 

ještě jemně nasekané mandle. Pak už jen nalijte 
do skleniček. Povrch můžete zalít rozvařenými 
brusinkami s trochou dortového želé nebo ry-
bízového džemu.
Uchovejte v lednici.

Pomazánka z čerstvého sýru 
se sušenými rajčaty a bazalkou
cca 4 ks Paloučku (Lidl)
1 balení pomazánkového másla
(bez příchutě nebo s bylinkami)
cca 2 rajčata
sušená rajčata (podle chuti)
bazalka
ančovičky (nemusí být)
italské koření (tymián, oregano...)
sůl, pepř
Rajčata zbavíme dužiny a nakrájíme na drob-
né kostičky, přidáme nakrájená sušená rajčata 
a  bazalku a  na velmi drobno nakrájené an-

čovičky. Přidáme sýr a  pomazánkové máslo, 
osolíme, opepříme a dochutíme kořením a vše 
promícháme. Na čerstvém (a  nejlépe domá-
cím) chlebu chutná skvěle!
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Sp
rá

vn
é 

od
po

vě
di

 n
a

O
BR

Á
ZK

O
V

Ý 
FI

LM
O

V
Ý 

K
V

ÍZ
1.

 S
lu

nc
e, 

se
no

, j
ah

od
y, 

2.
 Je

dn
a 

ru
ka

 n
et

le
sk

á,
 3

. J
ak

 se
 b

ud
í p

rin
ce

zn
y

4.
 T

ři 
oř

íšk
y 

pr
o 

po
pe

lk
u,

 5
. V

rc
hn

í, 
pr

ch
ni

, 6
. K

ul
ov

ý 
bl

es
k

7.
 Č

ty
ři 

vr
až

dy
 st

ač
í, 

dr
ah

ou
šk

u,
 8

. A
ť ž

ijí
 d

uc
ho

vé
, 9

. H
oř

í, 
m

á 
pa

ne
nk

o
10

. A
nd

ěl
 n

a 
ho

rá
ch

, 1
1.

 Ja
k 

vy
tr

hn
ou

t v
el

ry
bě

 st
ol

ič
ku

12
. N

em
oc

ni
ce

 n
a 

kr
aj

i m
ěs

ta
, 1

3.
 P

od
 je

ze
vč

í s
ká

lo
u

14
. O

st
ře

 sl
ed

ov
an

é 
vl

ak
y, 

15
. V

ýb
uc

h 
bu

de
 v

 5
, 1

6.
 C

ho
bo

tn
ic

e 
z 2

. p
at

ra
17

. C
es

ta
 d

o 
pr

av
ěk

u,
 1

8.
 S

m
rt

 k
rá

sn
ýc

h 
sr

nc
ů,

 1
9.

 D
ív

ka
 n

a 
ko

št
ět

i
20

. V
ra

tn
é 

lá
hv

e, 
21

. Ž
en

y 
v 

bě
hu

, 2
2.

 S
 če

rt
y 

ne
jso

u 
že

rt
y

23
.Š

íle
ně

 sm
ut

ná
 p

rin
ce

zn
a,

 2
4.

 6
 m

ed
vě

dů
 s 

ci
bu

lk
ou

25
. P

rin
ce

zn
a 

se
 zl

at
ou

 h
vě

zd
ou

 n
a 

če
le

, 2
6.

 C
o 

je
 d

om
a 

to
 se

 p
oč

ítá
, p

án
ov

é
27

. M
ar

eč
ku

, p
od

ej
te

 m
i p

er
o,

 2
8.

 S
m

rt
 st

op
ař

ek
29

. K
am

ar
ád

 d
o 

de
št

ě, 
30

. K
ře

če
k 

v 
no

čn
í k

oš
ili

OSMISMĚRKA
Po vyškrtání všech uvedených výrazů zůstane 16 volných písmen, která – čtena po řádcích – tvoří 
ukončení věty: „Dávej si cíle, nemluv o nich a ...“ (dokončení v tajence osmisměrky)

ARTIKL, AUTOR, BUBENÍK, ČELEDÍN, ČESNEK, DÁRCE, DŘEVINA, ETIKA, FAKÍR, JEDLE, 
KARTEL, KÁZÁNÍ, KOŠTĚ, KOVÁRNA, MANDLE, MLADOST, NUTRIE, OKTET, OSÁDKA, 
PATENT, POŠTA, POVLAK, PRAČLOVĚK, PREJT, RAKIJA, SLÍDA, SVĚTLOST, ŠIPKA, ŠKVOR, 
ŠPERK, ŠTOLA, TALÍŘ, TEPNA, TOPENÁŘ, TRADICE, TRAKTOR, TRÁPENÍ, ZÁTIŠÍ
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V mnoha věcech se v dnešní uspěchané době 
vracíme zpět ke kořenům. Uvědomujeme si, 
že dřív byli lidé, co se týče vztahu k přírodě 
a chodu ročních období, moudřejší a pokor-
nější. Životní rytmus se daleko více přizpů-
soboval přírodě a  ročním obdobím. Jednou 
z věcí, která v současné době hodně splynula 
s  celoročním hektickým stylem života, kdy 
máme pocit, že musíme zvládnout vše teď 
a nic nepočká, je význam neděle jako takové. 
Celý týden se honíme za prací a  snažíme se 
zabezpečit rodinu a chod domácnosti a mno-
zí z nás si ani neuvědomují, že právě neděle je 
tady od toho, abychom se zklidnili, odpočinu-
li a nabrali síly na nový pracovní týden. Takže 
od nedělního rána řežeme, sečeme, oráme…
V mnoha obcích už je nedělní klid upraven 
vyhláškou. V naší obci se zatím nechystáme 

k tomuto kroku přistoupit i z důvodů, že to 
prostě někdy nejde (špatné počasí delší dobu, 
nedostatek času a jiné starosti, které nám ne-
dovolí stihnout práci na zahradě v  sobotu). 
Proto bychom chtěli apelovat, pokud je to 
jen trochu možné, nechte v neděli vaše stroje 
vypnuté a dopřejte klid sobě i  lidem v okolí, 
kteří si chtějí užít, obzvláště teď v létě, neděli 
se svojí rodinou nebo přáteli na své zahradě 
a  jen tak relaxovat v  klidu, který nám naše 
vesnice svojí polohou opravdu dopřává do-
statek. Buďte prostě jen ohleduplní. Není 
v létě nic prudérnějšího, než když se probou-
zíte do letního slunečného rána, vychutná-
váte si snídani na terase nebo oběd s přáteli 
a soused spustí sekačku nebo cirkulárku.
Léto a letní neděle budiž
pochváleny! :-)

NEDĚLE JE OD SLOVA „NEDĚLÁNÍ“

„ROZMOHL SE NÁM ZDE
TAKOVÝ NEŠVAR…“
Stále častěji se vedle kontejnerů objevuje od-
pad, který nepatří do nádob na tříděný odpad, 
ale do sběrného dvora. Židle, kbelíky od sta-
vebního materiálu a  lepidel, nerozřezaný kar-
ton a odpad, který se do kontejnerů nevejde 
svojí velikostí. NEODKLÁDEJTE NIC VED-
LE KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD! 
Nadměrný odpad odvezte do sběrného 
dvora! Vedle kontejnerů odpad neodkládejte, 
ani pokud jsou přeplněné! Kontejnery nejsou 
přeplněné z  důvodu, že by obec zanedbala vy-
vážení odpadu, ale firma, která zajišťuje odvoz, 
má svoje termíny, které obec nikterak neovlivní. 
V tomto případě zkuste nejpreve vyhledat v obci 
jiné prázdnější nádoby nebo počkejte do jejich 
vyprázdnění. Odložený odpad kolem kontejne-

rů nakonec stejně musí 
uklidit obec, protože 
svozová firma se odpa-
dem mimo kontejnery 
nezabývá.

STAVEBNÍ SUŤ NENÍ MOŽNÉ  
V MYSLKOVICÍCH NIKAM ULOŽIT!
Jakýkoli stavení odpad je nutné vyvážet  

na k tomu určenou skládku!

PROSÍME VŠECHNY 
OBČANY, ABY 

UDRŽOVALI OKOLO 
NÁDOB POŘÁDEK!

JE TO V ZÁJMU NÁS 
VŠECH.

NEEE!
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Po nucené pauze způsobené koronavirem 
jsme odehráli pět přátelských utkání.

Stará Hlína-Myslkovice 4:1, Petrů.
Soběslav B-Myslkovice 2:8, Daniel 4, Neru-
da 2, Peltán, Zelenka.
Myslkovice-Vlastiboř 6:2, Hanzal 3,Trtík 3.
Myslkovice-Meteor B 2:1, Neruda, Hanzal.
Myslkovice-Sviny 6:1, Daniel 3, Jelínek, Pe-
trů, Zelenka

Od 1. 8. začneme s přípravou na okresní 
přebor 2020-21, který začíná 1. kolem 30. 8.

JAKÝ SMYSL MÁ PŘIHLÁSIT 
SE K TRVALÉMU POBYTU 
V MYSLKOVICÍCH?

Úvodem si shrňme, z  čeho všeho se plní 
naše obecní pokladna. Nejdůležitější zdro-
jem jsou daňové příjmy, které jsou přeroz-
dělovány dle zákona o rozpočtovém určení 
daní. Druhým nejvýznamnějším zdrojem 
plnění obecních pokladen jsou transfery 
z  různých veřejných rozpočtů např. státu, 
krajů státních fondů, Evropské unie (tzv. 
dotace). Menší položky příjmů jsou příjmy 
z prodeje či pronájmu majetku obce.
Obec má ale také své výdaje, které se v zá-
kladu dělí na běžné a kapitálové. Kapitálo-
vými výdaji míníme převážně pořízení či 
zhodnocení dlouhodobého majetku (obec-
ních budov, zámku, aj.). Běžné výdaje zahr-
nují například chod obecního úřadu, veřej-

né osvětlení, vodovod, kanalizace či silnice, 
podpora fotbalistů, hasičů, ale také pořádání 
kulturních akcí pro děti i dospělé.
Vraťme se ale ještě k daňovým příjmům, ty 
se dle předem stanoveného klíče přerozdě-
lují mezi stát, kraje a  obce. Daňové příjmy 
se dělí na dvě části, výlučné daně (např. daň 
z  nemovitých věcí), které plně náleží obci 
a sdílené daně, ze kterých si obce přerozdělí 
přibližně 23% a jejich přepočet na konkrétní 
obec není jednoduchá. V průměru ČR (bez 
4 největších měst) je příjem obce z  těchto 
daní cca 12 tisíc korun na obyvatele za rok.
Závěrem necháme na vaší představivosti, 
co vše by se dalo pořídit každý rok pro nás 
všechny, kdyby se do obce přihlásilo nových 
deset lidí, kteří zde žijí, ale jsou přihlášeni 
na jiném místě a tudíž tyto peníze plynou do 
obce, kde nežijí.

Roman Pölderl

Sokol Myslkovice
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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 sobota v měsíci
9:00–11:30

kompostárna
středa, sobota 17:00–18:00

knihovna
každé úterý 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.

každé úterý
15.15 hod.

u pošty

KOMPOSTÁRNA:
STŘEDA, SOBOTA od 17:00 do 18:00

Uzavírky silnic v našem okolí
1) Dobrá zpráva je, že od úterý 21. 7. 2020 opět jezdíme ze Sedlečka do Soběslavi po 

přímé trase, nikoli přes Zvěrotice.

2) Naopak od 15. 8. se na 15 dní uzavře silnice č. 135 v úseku mezi dálničním 
sjezdem a Soběslaví. Důvodem je napojení nově budovaného úseku příjezdové 
silnice v souvislosti se stavbou IV. železničního koridoru.

3) Od 24. 8. do 14. 9. 2020 pak bude uzavřen úsek mezi Košicemi a Planou Strkovem.

Obec Myslkovice z rozhodnutí 
zastupitelstva přispěla ze svého 
rozpočtu na provoz a údržbu 

hřbitova v Janově částkou 10 tisíc Kč.


