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Milí přátelé,
Myslkoviny, které nyní vychází, jsou podob-
ně mimořádné, jako je celá tato pohnutá doba. 
Plátek sice vychází zhruba v čase, kdy vyjít měl, 
ale témata, která měla provázet jarní vydání, 
se stala pro teď bezpředmětná a o slovo se při-
hlásila jiná, daleko aktuálnější. A tak jsme se 
rozhodli, že se nebudeme bránit změně a udě-
láme toto číslo jako mozaiku různých informa-
cí, aktuálních oznámení, rad, nabídek pomoci, 
výměny informací a  požádali jsme hned ně-
kolik lidí ve vsi, aby pokud chtějí a mají mož-
nost, na tomto vydání participovali. A  tak 
vzniklo toto vydání. Možná nebude moc kon-
cepční, možná vám v něm bude něco přebývat, 
případně chybět, ale je to veliká improviza-
ce a  já děkuji všem, kteří se na něm spolupo-
díleli. Hlavním cílem bylo nejen informovat 
o všech důležitých věcech současné krizové si-
tuace, ale zároveň také přinést trochu oddychu, 
uvolnění, pobavení a možná i obohacení. Ne-
jde zde o zlehčování situace!

Za sebe mohu říct, že co se týká Myslkovin, 
tak bych si vlastně přál, aby to takto bylo i na-
dále. Abychom noviny tvořili společně a psali 
o věcech, které nám mohou pomoci, které nás 
zajímají, vzájemně nás obohatí nebo poučí 
a zároveň i pobaví. To je smyslem jejich vydá-
vání, tak vás všechny zvu, kdo máte chuť a ná-
pad, čím byste Myslkoviny obohatili, ozvěte se, 
mladí, starší, veselí, smutní, dokonalí i chybu-
jící - to všechno do života patří - pojďte se za-
pojit a pište nebo volejte na uvedené kontak-
ty nebo prostě jenom něco napište na papírek 
a vhoďte do schránky úřadu. Nebojte se!

Zejména bych vás ale chtěl všechny povzbudit 
v této nelehké době. Každá změna je do znač-
né míry bolestivá a toto byla navíc změna ne-
nadálá, nečekaná, nikdo z nás jsme si neuměli 

představit, že by se ze dne na den v podstatě 
„zastavil“ svět. To samo o sobě zní hrozivě. Ni-
kdo z nás to ještě nezažil a nikdo také nedo-
káže odhadnout následky, které nevyhnutel-
ně přijdou. Co všechno bude jinak? Strach je 
přirozenou reakcí, za kterou se nemusíme sty-
dět. Zároveň ale každou změnu a každou krizi 
můžeme vnímat jako pozvánku k něčemu dů-
ležitějšímu. Změna nám dává vidět věci, které 
jsme ve všedním životě nebyli schopni zahléd-
nout. Víme, že to většinou bývá právě nedo-
statek, který nás může čemusi novému naučit 
a  proměnit způsob našeho myšlení. Přiroze-
né je chtít mít věci zpátky tak, jak byly, ale 
zkusme mít odvahu a připustit, že toto je něja-
ká zpráva a jedinečná šance pro každého z nás.

Milí přátelé, děkuji všem spoluobčanům, kteří 
se jakkoli ihned nebo i později zapojili do po-
moci ostatním. Děkuji všem švadlenám, které 
pohotově začaly šít roušky. Přes všechny poku-
sy roušky sehnat od státu nebo soukromých fi-
rem to nebylo a stále není možné. O to víc si 
vážím každé ruky, která se dala do šití. Je mi 
líto, že zpočátku nebyly hned pro všechny, ale 
dobrovolnice šily i po nocích. Nenechme se od-
radit těmi, kteří to nepochopili a  stěžovali si 
že roušky nejsou nebo těmi, kteří si pro sebe 
brali opakovaně víc kusů na úkor jiných, na 
které se kvůli tomu pak nedostalo. Takové už 
je každé lidské společenství. Děkuji také všem 
dobrovolníkům, kteří se okamžitě přihlási-
li k  pomoci seniorům a  zkrátka všem, kteří 
se jakkoli zapojili a  stále zapojují do služby 
ostatním. Zaplaťpánbůh za to, že stále existu-
jete a  že navzdory vší nepřízni chcete pomá-
hat druhým jen proto, že vám to dává smysl. 
Máte můj hluboký respekt a úctu!

Gustav Fifka
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Protože se situace velmi rychle mění, je dobré sledovat zpravodajství a nařízení v TV nebo 
na internetu, ale protože ne všichni občané obce jsou na to zvyklí a vybavení, přinášíme zde 
výběr nejdůležitějších informací ohledně současné situace.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

STRIKTNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR:
POVINNOST VYCHÁZET DO VEŘEJNÉHO 
PROSTORU SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM!

STÁLE PLATÍ!!!

POKUD NEMÁTE ROUŠKU, VOLEJTE TEL. 725 143 530

PROSÍME DODRŽUJTE VE VLASTNÍM ZÁJMU TOTO 
JEDNODUCHÉ OPATŘENÍ, KTERÉ NÁS VŠECHNY CHRÁNÍ!

OBEC NABÍZÍ PROSTŘEDNICTVÍM DOBROVOLNÍKŮ:

POMOC PRO SENIORY
A HENDIKEPOVANÉ OSOBY

Dobrovolníků je dost, neváhejte a využijte této pomoci!

• ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH POTRAVIN, DROGERIE A LÉKŮ

• ODBORNÁ APLIKACE INJEKCÍ, INZULÍN, PŘEVAZY, 
DÁVKOVÁNÍ LÉKŮ

• KOMUNIKACE S PRAKTICKÝMI I ODBORNÝMI LÉKAŘI 
(NAPŘ. VYZVEDNUTÍ LÉKŮ)

• PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VOLEJTE: 737 266 854

Pomoc bude platit po dobu trvání nouzového stavu nebo podle domluvy.
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Masopustní střípky

V sobotu 29. února se již po třiapadesáté Myslkovicemi prošel masopustní průvod. Byla 
to poslední společná akce od příchodu opatření kvůli koronavirové nákaze. Vše vyšlo 
perfektně a myslím, že jsme si to všichni patřičně užili.

Mnohaletá tradice letos zaznamenala jednu 
změnu. Na svou cestu po vsi letos poprvé 
vyjel nový vůz, který jsme si k tomuto účelu 
nemuseli půjčovat, ale který patří obci. Kdy-
by snad nepřízeň počasí chtěla znepříjemnit 
muzikantům chvíle strávené na voze, měli 
nad sebou i střechu. Všechny maškary a při-
hlížející se sešli ve 14 hodin před zámkem, 
aby pak mohli vyrazit na společnou, letos 
trochu pozměněnou, trasu po celé vsi. Poča-
sí sice nebylo úplně nejvlídnější, ale neprše-
lo, takže nic maškarám nebránilo užít si svůj 
den. A  že jich byla pěkná řádka! Do letoš-
ního průvodu se zapojilo na 80 masek, opět 
se ukázala česká vynalézavost a  smysl pro 
humor. V 19 hodin na zámku odstartovala 
maškarní veselice, která se těšila velké účasti. 
O zábavu se postarala skvělá kapela Allegro 
band a masky a nejen ony se protančily do 
ranních hodin.
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V  neděli byl pak pro děti připraven dětský 
karneval, kde si za hudebního doprovodu 
manželů Molíkových od 14 hodin děti za-
soutěžily a  zatančily v  rozmanitých kostý-
mech.
Obě akce by se neobešly bez milé pomoci 
dobrovolníků, kteří se podíleli na jejich pří-
pravě. Za vaši pomoc vám velice děkujeme 
a  těšíme se na další spolupráci. Velké díky 
patří i těm, kteří maškary při jejich cestě po-
hostili občerstvením. Rádi bychom poděko-
vali i všem, kteří se zasloužili o zprovoznění 
nového povozu. (KP)
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Nové obecně závazné vyhlášky
Na konci minulého roku schválilo zastupi-
telstvo obce pět obecně závazných vyhlášek 
týkajících se místních poplatků. Zastupitelé 
tak reagovali na novelu zákona č. 565/1990 
Sb., o  místních poplatcích, která nabyla 
účinnosti 1. lednem 2020. Touto novelou 
došlo k  některým změnám zákona o  míst-
ních poplatcích, tudíž z ní vyplývala nutnost 
úpravy obecně závazných vyhlášek ze strany 
všech obcí.
Novela se v  naší obci týkala pěti vyhlášek: 
OZV o  místním poplatku z  pobytu, OZV 
o místním poplatku ze psů, OZV o místním 
poplatku ze vstupného, OZV o místním po-
platku za odpady a OZV o místním poplat-
ku z  veřejného prostranství, která musela 
být doplněna o  konkrétní definování obec-
ního veřejného prostranství a  s  touto úpra-
vou byla znovu schválena na první schůzi 
zastupitelstva obce v roce 2020.
Žádnou z  vyhlášek obec nikterak razantně 
nenavyšovala poplatky, například poplatky 
za odpad a poplatky ze psů zůstávají pro rok 
2020 stejné. Znění všech vyhlášek je dostup-
né na webových stránkách obce, v  záložce 
Obecní úřad a dále ve složce pak Vyhlášky 
a nařízení. Vyhlášky jsou v listinné podobě 
uloženy na obecním úřadě.
Co se týče vyhlášky o  poplatcích z  pobytu, 
vztahuje se na komerční pronajímání uby-
tovacích kapacit za úplatu. Z  toho vyplývá, 
že poplatek se týká těch osob, které jsou zde 
ubytované v komerčních prostorách. Popla-

tek odvádí ve prospěch obce pronajímatel 
(vlastník) nemovitosti. Zásadní změnou 
této novely je, že  poplatku bude podléhat 
každý zpoplatněný krátkodobý pobyt do 60 
dnů bez  ohledu na  místo a  účel pobytu. 
Všem občanům, kterých se týkají nová pra-
vidla o místním poplatku z pobytu, doporu-
čujeme seznámit se  s novou vyhláškou (na 
stránkách obce na úřední desce) a Metodic-
kým materiálem odboru veřejné správy, do-
zoru a kontroly Ministerstva vnitra.
Na nejbližším zasedání ZO bude předložena 
ke schválení ještě vyhláška týkající se škol-
ských obvodů mateřských škol. Nová obecní 
OZV reaguje na vyhlášku města Soběslav, 
v níž je stanoven školský obvod mateřských 
škol zřizovaných městem Soběslav a  část 
společného školského obvodu. Důvodem 
bylo odstranění disproporcí v  obsazenosti 
mateřských škol a jednodušší umístění dětí 
v  těchto zařízeních. Touto OZV byl stano-
ven jeden školský obvod mateřských škol 
a tím je území města Soběslavi.           (KP)

Zrušené zasedání ZO
V pondělí 23. 3. se mělo konat zasedání za-
stupitelstva obce a projednat body zveřejně-
ného programu. Na základě opatření minis-
terstva vnitra ČR však bylo v  souvislosti se 
současnou koronavirovou krizí naplánované 
zasedání zrušeno. Nový termín konání zase-
dání bude stanoven a  podle zákona zveřej-
něn po skončení platnosti opatření MV ČR.

Dne 14. března 2020 nás navždy opustila

paní Marie Nováková
ve věku nedožitých 86 let.
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Zrušené nebo odložené akce
Mimořádná situace si vyžádala opatření, se 
kterými nikdo z nás nepočítal. Snad všude 
ve světě byly zrušeny sportovní a  kulturní 
akce. Zrušení neuniklo ani např. hokejové 
mistrovství světa a  nyní je už jisté, že do-
konce největší světová sportovní událost - 
Olympiáda, se letos konat nebude.
Ani naše obec se nevyhnula rušení nebo od-
ložení několika akcí: 3. a 4. 4. měl na zámku 
proběhnout historicky první Velikonoční 
jarmark, další akce „Ukliďme Česko“ měla 
proběhnout v sobotu 4. dubna. Doufám, že 
se nám v létě podaří se k tomuto vrátit, aby-
chom si dobrovolnicky uklidili naši obec 
a  její okolí. Dále během jara měla v  Mysl-
kovicích proběhnout charitativní sportovní 
akce běh pro Klíček, avšak prozatím musely 
být přípravy pozastaveny. Ještě nikdo neví 
jak současná situace dopadne na plánované 

letní akce. Uvažovalo se o letním kině, vče-
lím dni pro děti, dále nevíme, jak to bude 
s  pálením čarodějnic a  stavěním májky. 
Nejistý zatím zůstává i dětský den a vítání 
občánků. V  přípravách bylo také maškar-
ní afterparty a  tradiční hudební piknik 
Soběslavské ZUŠky. Totéž platí pro hudeb-
ní odpoledne s  dechovou hudbou Skalač-
ka. Věříme, že snad o většinu akcí nepřijde-
me a že se podaří alespoň na některé z nich 
najít náhradní termíny. O  všem Vás bude-
me informovat buďto na webu, v  letáčcích, 
prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu 
nebo na stránkách letních Myslkovin. Záro-
veň chci poděkovat všem, kteří se nahlásili 
na pomoc při přípravách kulturních a  spo-
lečenských aktivit. Teď ještě odpočívejte, váš 
čas přijde :-)

(GF)

Přestože aktuálně nemohou z  pochopitel-
ných důvodů probíhat společné jarní dob-
rovolnické úklidové akce, naštěstí se na-
jdou lidé, kterým znečištění není lhostejné 
a v rámci povoleného pohybu v přírodě s se-
bou na procházku nebo cyklistickou projíž-
ďku vezmou pytel na odpadky a  uklidí byť 
jen malý kousek kolem cesty nebo nějaké 
konkrétní místo. Tato skvělá inspirace pro 
ostatní nám přišla od Aleny Vondráškové 
a  Jana Vítka. Pokud se rozhodnete pár od-
padků na své procházce posbírat, bude to 
dobrá věc, ale rozhodně dodržujte všechna 
hygienická opatření a aktuální nařízení vlá-
dy ČR!
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Vážení spoluobčané,
chtěla bych se vám představit a  sdělit pár 
nových informací, které se týkají místní 
knihovny.
Jmenuji si Vendula Řezáčová a od ledna to-
hoto roku jsem převzala místo knihovnice 
v obci.
Letošní rok jsme pojali inovativně. Společ-
ně s obcí pro vás připravujeme nový prostor 
knihovny, který byl využíván i  v  dřívějších 
dobách, ale nyní ho obohatíme ještě o pro-
stor pro naše ratolesti.
Přestože situace, která nás postihla kvůli 
koronaviru, nám kazí naplánované práce, 
snažíme se, aby prostory byly připraveny co 
nejdříve a  mohly se začít využívat. Z  toho 
mála, co můžeme vložit na přeměnu, se sna-
žíme vytvořit příjemné prostředí, které bude 
sloužit nejen pro čtenáře, ale také pro ty, kte-
ří si třeba jen chtějí posedět s přáteli u dob-
ré kávy a  pobavit se u  různých workshopů 
plných tvoření a nebo jen přijít s dětmi do 
dětského koutku.

Místní knihovna v průběhu modernizace

KNIHOVNA
V NOVÉM

Také touto cestou bychom vás chtěli pozvat 
ke spolupráci a požádat o pomoc koutek vy-
bavit hračkami.
Pokud máte doma cokoliv, co byste chtěli 
darovat, budeme velmi rádi. Na obec vlo-
žíme označenou krabici, kam bude možné 
hračky vložit. Jen prosím, plyšových hraček 
již máme dostatek. Není třeba nic přehánět, 
aby z koutku nebylo skladiště. Moc vám dě-
kujeme.
Velmi dobrá zpráva v dané situaci je, že jsme 
získali dotaci na nové PC a projektor, který 
bude též využívaný v  knihovně a  dopřeje 
nám tak spoustu výhod a možností.
Dále také pracuji na rozšíření knižních žán-
rů nákupem nových knih a  zároveň spolu-
pracuji s veřejnou knihovnou v Táboře, od 
které máme každý rok k dispozici pokaždé 
jiné knihy díky osvědčenému výměnnému 
fondu. Díky tomu se můžete vždy těšit na 
něco nového. Vítám také typy na knihy, kte-
ré byste zde chtěli mít.
Na závěr bych chtěla říci, že dokončovací 
práce by mohly být hotové do konce dubna, 
ale samotné otevření se samozřejmě bude 
odvíjet podle aktuálních nařízení vlády. 
I přesto věříme, že brzy vše přejde a my se 
budeme moci těšit, jak na nové čtenáře tak 
i na to, až se přijdete podívat, co jsme pro 
vás všechny vytvořili.

Vendula Řezáčová
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Náš život se ze dne na den změnil, věci které 
dříve s naprostou samozřejmostí fungovaly, 
najednou nefungují. Řád (nebo i „neřád“ :-), 
který provázel naše dny, najednou není. Za-
stihlo nás to nepřipravené a nezásobené jak 
potravinami, tak nápady, co s volným časem. 
I když někteří z nás nadále dojíždějí do prá-
ce a  o  rodičích s  dětmi se nedá říct, že by 
měly volno, nemožnost s kýmkoli se stýkat 
nebo vyjet na výlet nás připoutala k domo-

vům, zahradám a omezenému počtu lidí, se 
kterými můžeme být v kontaktu. A protože 
to není situace, kterou jsme si vybrali dob-
rovolně a asi bude trvat dlouho a naše děti 
budou den co den prověřovat hranice naší 
trpělivosti a  asi nejen děti :-), musíme se 
obrnit a  hledat nové podněty k  tomu, jak 
tuto situaci zvládnout. Kéž vám naše násle-
dující stránky přinesou trochu zábavy a  in-
spirace.

NÁŠ ŽIVOT SE ZMĚNIL

Chléb z kvásku bez hnětení
Jednou z věcí, kterou oceňuji na karanténě, je 
čas na domácí pečení a vaření. Hlavním dů-
vodem, proč vyzkoušet péct kváskový chléb, 
může být i to, že tak můžete omezit návštěvu 
obchodů a mít své čerstvé pečivo. Druhý dů-
vod je bezesporu chuťový i  zdravotní, tento 
chléb je nejen výborný, je také mnohem zdra-
vější než chléb z droždí. Určitě o tom najdete 
mnoho informací na internetu.

Potřebujete:
250 g žitné mouky
250 g pšeničné hladké (ideálně chlebové)
200 ml vlažné vody
1 lžička soli
25 g žitného kvásku (ten mohu darovat, 
každý si ho pak udržuje ve své lednici i roky)
1 lžička koření
semínka či ořechy dle chuti

Kvásek rozmícháme s žitnou moukou a tro-
chou vody tak, aby ho byl dvojnásobek, ne-

chám vzejít (cca 5 hodin, nebo přes noc), 
půlku kvásku odložím ve sklenici s  víkem 
do ledničky, pak smíchám ručně nebo v ro-
botu všechny přísady, těsto je hutné a lepivé. 
Olejem si vytřu chlebíčkovou formu a těsto 
tam přesunu. Zakryji potravinářskou fólií 
a nechám kynout až k hornímu okraji, trvá 
to podle teploty okolí cca 5 –8 hodin. Po-
tom chléb pečeme v  troubě asi 40 min na 
200 stupňů, až je kůrka pěkně křupavá. Ne-
chám chvíli chladnout ve formě, pak vyklo-
pím na mřížku.                          Petra Bradová
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Hrnkový chéb (zvládnou i děti)
(1 hrnek = 250 ml)
3 hrnky hladké mouky
1,5 hrnku vlažné vody
1/2 lžičky sušeného droždí
1 lžička soli
V misce smícháme všechny suroviny, přidá-
me vodu a  zakryjeme potravinářskou fólií. 
Těsto necháme stát 12 hodin (nejlépe zadělat 
večer a nechat kynout přes noc). Ráno těsto 
vyklopíme na pracovní desku a vytvarujeme 
bochník. Troubu se zapékací mísou nechá-
me předehřát na 250 st. Když je trouba s mí-
sou vyhřátá, přendáme do ní bochník a za-
kryjeme alobalem. Pečeme asi půl hodiny, 
poté snížíme teplotu na 180 st. a dopečeme 
dozlatova (cca 15 min).

Domácí housky:
200ml vody
40dkg hl.mouky
5 dkg oleje
1 rovná lžička cukru
1 lžička soli
2,5 dkg droždí
Necháme vzejít kvásek. Zpracujeme těsto, 
necháme vykynout a tvoříme housky.
Ty dáváme na plech s  pečícím papírem, po-
třeme rozšlehaným vajíčkem a  pečeme  na 
250 st cca 12 min. 1 dávka cca 10 ks

Lenka Martinová

Pickles
Pickles je krátce kvašená zelenina, která je plná 
vitamínů a má velmi pozitivní vliv na trávicí 
systém. Naši předkové tak běžně uchovávali 
zeleninu a my se o tom, jak zdraví prospěšná 
kvašená zelenina je, musíme znovu učit.
Na 1 kg nakrouhané zeleniny (zelí, mrkev, 

celer, brokolice, paprika, červená řepa, atd.) 
libovolné velikosti, jak máte rádi, někdo víc 
nadrobno, někdo upřednostní větší kousky, 
15 – 20g soli (nejlépe mořské, ale může být 
i  obyčejná) a  přibližně 1 lžička kmínu, ale 
můžete použít i  kopr, česnek, bobkový list 
a jiné oblíbené koření.
Nakrájenou zeleninu v  míse promícháváme 
se solí tak dlouho, dokud nezačne pouštět 
vodu.
Plníme do větší sklenice (nejlépe čtyřlitrové) 
a postupně silou pěchujeme. Zeleninu zatiž-
te buď vyvařeným oblázkem nebo lahví od 
minerálky naplněnou vodou. Je nutné, aby 
kolem obvodu sklenice zůstalo trochu místa, 
aby mohla vytékat šťáva. Nádobu postavte 
do misky, aby do ní mohla přetékat případ-
ná šťáva a  nechte stát při pokojové teplotě 
cca 20 °C 4  – 6 dní. Není dobré dávat ná-
dobu na přímé slunce nebo topení. Kvašená 
zelenina nemá ráda střídání teplot. Když je 
zelenina hotová, naplňte ji do zavařovacích 
sklenic tak, aby byla celá ponořená do šťávy. 
Pokud vám šťáva nevystačí, doplňte sklenici 
ještě převařenou vychladlou osolenou vo-
dou. Dejte to lednice, čímž se zasataví proces 
kvašení. Takto vydrží v  lednici až 6 měsíců 
a můžete ji každý den konzumovat ku pro-
spěchu vašemu zdraví.

Dobrou chuť!
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Hra na doma i na ven

TAJNÁ ŘEČ – CESTA ZA POKLADEM
pro děti 1. – 5. třída

Taky už vás a vaše děti nebaví vyplňovat se-
šity a  cvičebnice? Nabízím vám nápad, jak 
se s dětmi učit formou hry. Tento návod je 
možné modifikovat na různě staré děti svou 
náročností a  náročností úkolů. Základ hry 
spočívá v  tom, že si vytvoříte očíslovanou 
abecedu, tzn. každému písmenu abecedy 
přidáte jedno číslo (A 1, B 2, C 3, Č 4… – 
nezapomeňte i  na Y, Ý, E, Ě atd.) Písmena 
napište na kartičky a  rozházejte v  nějakém 
území, může to být klidně i dům, ale lepší je 
venku na zahradě. K čemu písmena poslou-
ží se již dá pěkně modifikovat. Děti třeba 
mohou obdržet do schránky dopis v  čísel-
ném jazyku, nebo najdou vzkaz na vratech 
od stodoly. Vzkaz nemusí být pouze v  čís-
lech, můžou to být i příklady, kdy výsledek 
je právě číslo jednotlivého písmena. Aby ho 
mohly přečíst, musí jeden po druhém vbí-
hat do území – můžete mu třeba říkat moře 
plné žraloků (žralok jste pak vy a dítě chy-
táte a bráníte mu vylovit všechna potřebná 
písmenka, aby mohl zprávu vyluštit). Jed-
nak si tak všichni pořádně zaběháte, jednak 
můžou písmena lovit sourozenci, kteří ještě 
neumí číst. Nebo je možnost mít někde ve 
vzdálenosti vyvěšenou tabulku s čísly a děti 
si tam musí běhat a co nejvíce kombinací si 
zapamatovat. Na šifrovanou zprávu se dá 
napsat cokoli a ovlivní to pokračování hry. 
Já zprávy používám jako začátek šipkované, 
sdělím tak dětem, kam se mají vydat, aby 
našly šipky. Lze ale takovou hru použít na 
sdělení, kde najdou schovaný ovladač od 
televize nebo jaké je heslo na wifi. Chcete-li 

hrou děti vzdělávat, doporučuji šipkovanou 
s ukrytými úkoly, které mohou nějak kopí-
rovat to, co se mají děti učit do školy. Tady už 
si každý může využít své fantazie. Na konci 
mohou najít i  poklad (čokoláda, ovladač, 
amulet).

Přeji vám i vašim dětem mnoho zábavy.
Petra Bradová
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Pro zasmání pár vtipů, které kolují po sociá-
ních sítích a odlehčují současnou situaci. Do-
přejme trochu zábavy i těm, kteří nevládnou 

sociálními sítěmi. Cílem není zlehčovat situa-
ci, ale odlehčit stavu, ve kterém se nacházíme.

Taky už vybíráte,
kam letos na dovolenou?

Los Kuchyňos
Záchodopol

Chodbíž
Ložniceille

Costa del Sklep
Koupelhagen
Sao Verando

✷

Pro všechny, kteří měli naplánovanou 
svatbu na první půlku roku 2020:

Bůh vám dal druhou šanci
ještě si to rozmyslet!

✷

Blíží se Velká noc. Čtyři dny volna. Hurá!!!
✷

Navrhl jsem ženě, že bychom si na chvíli 
mohli sundat roušky a zjistil jsem,
že už týden bydlím se sousedkou.

✷

Pokud budou ještě dlouho zavřené školy,
tak rodiče najdou vakcínu dřív než vědci…

Jste si opravdu jistí, že zavřít spolu
manžela a manželku na měsíc doma

je řešení jak snížit počet obětí?
✷

Prý na nákupy stačí nosit roušku
a rukavice. Vypadal jsem jak úplný blb. 

Všichni okolo měli i trička a kalhoty.
✷

Vůbec se doma nenudím. Jen by mě 
zajímalo, proč je v jednom kg rýže z Tesca 
o 2896 zrníček víc, než v tom z Kauflandu.

✷

Tak kvůli zavřeným hospodám trávím 
už přes dva týdny doma a povídám 
si s manželkou. Celkem fajn baba se 

zajímavými názory.
✷

Minutu ticha za všechny chlapíky,
kteří řekli manželce, že něco udělají,

až budou mít čas.

TROCHA PRO POBAVENÍ…
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MALÝ KVÍZ ZE ZNALOSTÍ O NAŠÍ OBCI :-)

A

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

1 4 8 122 6 103 7 115 9 13 14 15 16

A8 E2 E2 G1F14 D7A11 G7 G16

B1 B5 CH2D2 CH5 A12H4 F6 G9H6 D1 F15

A) Jak se říká stavení, které leží na cestě od kapličky ke Klenovicím?
B) Jak se říká ulici směrem k Janovu?
C) Jak se říká ulici od Váchů směrem k poště?
D) Jak se nazývá rybník směrem na Brandlín?
E) Jak se nazývá rybník, který leží na polní cestě mezi Myslkovicemi a Sedlečkem?
F) Jak se říká místu v lese, ke kterému se dojde lesní cestou od Člunovce. Údajně se zde kdysi stala vražda. 
(hovorově)
G) Jaký název nese místní fotbalové družsvo?
H) Jak se říká rybníku u autobusové zastávky?
CH) Jak se nazývá rybník u Sedlečka?
I) Jaká významná náboženská stavba byla kdysi v naší obci?

Nápověda: Synagoga, Sokol Myslkovice, Člunovec, V Lipkách, Nová hospoda, Řezník, Dolejšák, U třech zabitejch, Petřík, Židovny.
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Křesťanství - Velikonoce v době koronavirové
V  těchto dnech stále slyšíme mnoho 

zpráv o  koronavirové pandemii. Asi jsme 
každý z nás zaznamenali snahu nějak vysvět-
lit současnou situaci. Rádi bychom našli něco 
hezkého a pozitivního v této nelehké době.

Nechci zde mudrovat či si přihřívat ná-
boženskou polívčičku. Místo hledání proč 
nás toto všechno postihlo či snad dokonce 
hledat viníky, myslím, že je důležitější při-
pustit, že nám tyto okamžiky kladou otázky. 
Vyjdu z toho, co jsme asi v nám známých dě-
jinách v tomto prostoru nezažili. Nemůžeme 
společně slavit Velikonoce. Zdá se, že v době, 
kdy umírají lidé, kdy prožíváme nejistotu 
a mnoho z nás začíná řešit vážné ekonomic-
ké dopady karantény, je nemožnost slavit 
v kostele Velikonoce zřejmě tím posledním, 
čím bychom se měli zabývat. Přesto si dovo-
lím o této problematice dále hovořit.

Pro křesťany jsou Velikonoce víc než 
jarními svátky. Každá neděle během roku 
odkazuje na velikonoční události v Jeruzalé-
mě před 2000 lety. Smrt Ježíše Krista a jeho 
Zmrtvýchvstání jsou tím, co určuje křesťan-
ství. Nejde pouze o vzpomínku, ale o proží-
vání těchto událostí v přítomnosti. Proto se 
křesťané každou neděli, jako aktualizaci Ve-
likonoc, scházejí, aby tvořili společenství lidí, 
kteří uvěřili, že Ježíš Kristus žije mezi nimi 
jako jejich bratr, ale i Pán. V této době však 
zažíváme nevídanou situaci. Nemůžeme se 
scházet. Nemůžeme společně slavit Velkou 
noc - Velikonoce - Zmrtvýchvstání Ježí-
še Krista. Otázka, kterou tato situace klade, 
není pouze pro věřící křesťany, ale pokusí-
me-li se o zobecnění, tak pro všechny. Co je 
to nejdůležitější pro můj život (víru)? Podle 
čeho měřím dobrý a kvalitní život (křesťan-

ství)? Jaké hodnoty jsou pro mě nejdůležitěj-
ší? Pro křesťany je tato doba velkou výzvou 
k tomu, aby svou víru dokázali žít a rozvíjet 
i bez možnosti společných bohoslužeb. Snad 
můžeme dojít k  poznání, že samotné cho-
zení do kostela ze mě ještě nedělá křesťana. 
Možná si my křesťané začneme o to více vá-
žit živého společenství. Snad nám všem tato 
doba otvírá možnost začít ve svém životě, 
vztazích, práci vidět či dělat věci jinak. Jak? 
To je úkol pro každého z nás.

Křesťanské Velikonoce v sobě nesou stá-
le živé poselství pro každého člověka. Tem-
nota, beznaděj, smutek mohou být promě-
něny. Naději a  světlu velikonoční neděle se 
začínám otvírat pravdivostí k sobě samému. 
Tím, že připustím onu nejistotu svého života 
a svých blízkých. Tím, že si připustím otázky, 
které jsem si možná nikdy nepřipustil nebo 
jsem je vytěsnil. Otázky po Životě.

Přeji nám všem, jakkoli je tato doba 
smutná, mnoho víry a naděje.

P. Jan Hamberger, farář

Jménem farnosti Janov si dovoluji 
poděkovat obci Myslkovice za velkorysý dar 

10 tisíc Kč na opravu varhan v místním 
kostele, která úspěšně proběhla v loňském 
roce. Celková částka za kompletní opravu 
přesáhla 200.000 Kč a byla pokryta pouze 

z individuálních darů.
Bližší informace o průběhu opravy si můžete 

přečíst u vchodu do kostela v Janově.
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Sokol Myslkovice

Zimní přípravu jsme zahájili 4.  ledna 2020 
v  sokolovně a  na umělce v  Soběslavi. Ještě 
než přípravu přerušila opatření vlády kvů-
li šíření koronaviru, stihli jsme se zúčastnit 
Regent Cupu ve Staré Hlíně, odkud jsme 
odjeli s vítěznou trofejí! Podrobné výsledky 
turnaje jsou v následující tabulce.
Bílá skupina: 25. 1. Myslkovice-Nové Hodě-
jovice 5:1 (Daniel, Hanzal, Trtík, Peltán, Pe-
trů); 1.  2. Myslkovice-Trhové Sviny B 3:4 
(Trtík 2, Daniel); 9. 2. Myslkovice-Sokol Čí-
měř 4.0 (Daniel 2, Trtík, Jelínek)

Tabulka:
1. Sokol Myslkovice 12:5 6
2. Sokol Číměř 8:7 6
3. Trhové Sviny B 11:10 6
4. N. Hodějovice 2:11 0
V sobotu 22. 2. jsme hráli finále s  vítězem 
zelené skupiny. Sokol Myslkovice - SK Mla-
dé 2:1 (Daniel, Jelínek)

Konečné pořadí Regent Cupu:
1. Myslkovice
2. Mladé
3. Boršov
4. Číměř
5. Dolní Bukovsko
6. Trhové Sviny B
7. Dobrá Voda
8. Nové Hodějovice

V sobotu 7. 3. jsme sehráli další přípravné 
utkání na umělce v Kamenici nad Lipou.

Kamenice B-Myslkovice 2:4 (Neruda 2, 
Bína, Daniel)

Skvěle nakročená sezóna však bohužel byla 
přerušena kvůli již zmíněným opatřením 

vlády a v tuto chvíli nikdo neví, jak se situa-
ce bude dál vyvíjet. Zrušen byl již první jar-
ní zápas, který se měl hrát v neděli 29. břez-
na v Mladé Vožici a další plánované zápasy 
jarní soutěžní části jsou prozatím odloženy. 
Aktuální informace sledujte na webu.

Sokol Myslkovice

VÍTĚZ
Regent Cupu 2020

ve Staré Hlíně!



Myslkoviny – oficiální zpravodaj obce Myslkovice, 4x ročně vydává Obec Myslkovice, datum vydání 31. 3. 2020, Evidenční 
číslo: MK ČR E 23525. Příští číslo vyjde 30. 6. 2020. Své příspěvky, tipy, nápady nebo zpětnou vazbu na Myslkoviny posílejte 
na obec@myslkovice.cz

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
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

POPLATKY NA ROK 2020
TERMÍN PLATEB:  DO 30. 4. 2020

Děkujeme za včasnou úhradu poplatků.

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

možnosti úhrady:

UPŘEDNOSTNĚTE PROSÍM BEZHOTOVOSTNÍ 
PLATBY NA ÚČET. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

komunální odpad 
600,– Kč/osoba

stočné 
115,– Kč/osoba

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

KOMPOSTÁRNA od 1. dubna:
STŘEDA, SOBOTA od 17:00 do 18:00

po dobu trvání nouzového 

stavu ZAVŘENO
AKTUÁLNĚ:
po, st, pá: 8:00–10:30

út, čt: 14:00–16:00

AKTUÁLNĚ ZAVŘENO

PO DOBU STAVU NOUZE:

po, st: 8:00–11:00

Upřednostněte prosím telefo-

nický nebo mailový kontakt. 

Děkujeme!


