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Zpravodaj obce Myslkovice

„Nic necestuje rychleji než světlo, s možnou výjimkou špatné zprávy,
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Milí přátelé,
srdečně Vás všechny zdravím v těchto jarních
dnech, které vypadají spíše už jako letní. Nicméně jaro stále ještě běží a s ním i naše vrozená
potřeba obnovit pořádek – na zahradě, kolem
domu, v práci, ve věcech, dotáhnout resty…
Asi před dvěma lety mi moje kolegyně založila facebookový účet. Požádal jsem ji o to, protože jsem
to chtěl zkusit. Přibližně o tři měsíce později jsem
účet přestal používat. Někde tam sice je, ale já ho
nepoužívám. Nechci tím říct, že by tzv. sociální
sítě byly špatně míněná věc, jenom chci vysvětlit,
proč mě to přestalo zajímat. Viděl jsem tam předně galerii osobních výkladních skříní. To by ještě
nebylo tak zlé, každý se svým způsobem trochu
předvádíme. Daleko horší pro mě bylo pochopit,
proč mám dokolečka číst nekonečné názory, komentáře a polemiky: jak kdo věci hodnotí, jak je
tohle nebo tamto hloupé či chytré, jak je hloupá
či úžasná tahle, co je pro koho normální a co už

tedy ne, a že jsou v očkování čipy, a že Země je
vlastně placatá, to jste nevěděli co? A já to vím ze
zaručených zdrojů! A taky to, že Ukrajinci si sem
teď přijíždějí užívat a my to platíme i když přitom
skoro žádná válka není…!
Blbá knížka se dá v půlce odložit a facebook se
dá (naštěstí) vypnout. A najednou je uklizeno.
Plevel v podobě pseudopolemik zvadl a mysl je
zase čistá. Někdy to třeba taky zkuste.
Na závěr chci poděkovat všem Vám, kteří jste
jakýmkoli způsobem poklidili. Třeba na své zahrádce. A ještě více vám, kteří jste něco podobného udělali nezištně pro obec - čili pro všechny
nás včetně sebe. Přeji Vám jaro i léto nejlépe
bez plevelu.
S úctou Gustav Fifka
PS. Vím, že Země je kulatá a taky vím, že když
jeden střílí a druhý při tom umírá, tak to prostě
válka je.

Nově narozeným dětem v naší obci

Jiříkovi Kulhánkovi a Anežce Petržilkové
přejeme hodně zdraví, lásky a co nejkrásnější dětství

Srdečně gratulujeme k významnému životnímu jubileu
a přejeme mnoho zdraví a co nejvíce dalších šťastných let

paní Marii

Novákové, panu Jiřímu Boháčovi,
paní Libuši Boháčové a paní Růženě Drskové

Věnujme tichou, hezkou vzpomínku
paní Agneše Meszárošové, která zemřela ve věku 98 let
dne 15. dubna a panu Václavu Daňkovi,
který odešel ve věku 89 let dne 6. května
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Na 1. a 2. schůzi Zastupitelstva obce Myslkovice, které se
konaly 4. 2. a 4. 4. 2022, byly projednány následující body:

Schůze 1/2022, 4. 2. 2022
• Zastupitelé projednali záměr koupi nemovitosti č.p. 96, který byl řádně zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce. K rozpravě o tomto bodu
zasedání starosta přizval odborného
právního konzultanta. Zastupitelé projednali a zvážili možná rizika podpisu
kupní smlouvy se stávajícím majitelem
nemovitosti. V souladu se závěry rozpravy a z důvodu nově zjištěných skutečností starosta po dohodě se zastupiteli samotné hlasování odložil.
• Zastupitelé projednali žádost společnosti FIERA a.s. o povolení vkladu
práva věcného břemene dle smluvních
podmínek společnosti EG.D.
• Účetní obce seznámila zastupitele
s rozpočtovým opatřením číslo 9/2021
– schváleno starostou obce dne 31. 12.
2021. Zastupitelé berou toto rozpočtové
opatření na vědomí.

• Zastupitelé obce schválili rozpočtové
opatření č. 1/2022
• Zastupitelé schválili návrh inventarizační komise na odpis majetku v celkové
hodnotě 68 514,05 Kč.
• Zastupitelé schválili dohodu s Městem
Soběslav o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy,
jejichž činnost vykonávají ZŠ Komenského 20 a ZŠ tř. Dr. E. Beneše 50.
• Zastupitelé schválili OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu
a OZV, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.
• Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na opravu stávajícího chodníku u vodojemu (od č.p. 58
do č.p. 62), který byl poškozen v důsledku loňské opravy kanalizace a následnou stavbou uložení zemního rozvodu
elektřiny. Zastupitelé následně schválili
protokol o posouzení a hodnocení nabídek podle vnitřní směrnice č. 2/2016
Schůze 2/2022, 4. 4. 2022
ze dne 4. 4. 2022, č.j. OUMY 192/2022,
• Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný
ve kterém výběrová komise, složená
účet zveřejněný 21. 3. 2022 na úředních
z členů zastupitelstva Michal Votruba,
deskách obce.
Jiří Vrhel a Jiří Čermák, doporučuje
• Zastupitelstvo obce schválilo účetní
uzavřít smlouvu s uchazečem SLAP cz
uzávěrku sestavenou k 31. 12. 2021.
s.r.o., který nabídl nejnižší cenu v výši
Celkové náklady činí 9 264 661,88 Kč a
470 338,80 Kč vč. DPH a pověřuje stacelkové příjmy činí 9 114 621,43 Kč.
rostu podpisem smlouvy o dílo.
• Zastupitelstvo obce při projednání Závěrečného účtu obce přijalo opatření
Gustav Fifka
starosta
k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
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Po dlouhé době, jejímž příjmením se bohužel stalo slovo „kovidová“ se opět mohla otevřít
stavidla kulturních a společenských akcí a užít si trochu společně stráveného odpočinku.
Naše obec rozhodně nezůstala pozadu a bylo to především díky lidem, kteří se společně
podíleli na přípravách a věnovali jim svůj čas a energii. Každému z nich patří veliké poděkování a uznání, protože v dnešní době už bohužel není samosebou dát ze svého trochu
času a úsilí pro druhé, když to nejsou zrovna ti nejbližší. Pojďme se tedy na následujících
stránkách ohlédnout po uplynulých měsících a připomenout si, co jsme společně prožili.

54. ročník masopustu

se konal v sobotu 19. února a těšil se hojné
účasti masek. Snad i nádherné počasí při-

hrálo tomu, že se nás sešlo asi na 60. Večerní
skvělou zábavou nás hudebně provedla kapela
Allegroband a končilo se až dlouho po půlnoci.
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Dětský karneval
Následující den – neděle 20. února – patřil
dětem. Zábavní program pro všech 130 dětí
a jejich rodiče kompletně připravila čtveřice
šikovných maminek Petra Bidařová, Lenka
Petrásková, Petra Kratochvílová a Veronika
Janáková s partnery. O hudební doprovod
zábavných soutěží pro děti i dospělé se postaralo duo Lidral s partnerkou a všichni, místní
i přespolní, si odpoledne náležitě užili.

Velikonoční
jarmark
9. dubna se v malém sále
našeho zámku uskutečnil
velikonoční jarmark, který
návštěvníkům nabídl pestrou paletu ručně dělaných
dekorací zejména místních
obyvatel.

6/X

Zámecký ples

12. března letošního roku proběhnul v našem
zámku ples, který byl hned v několika ohledech unikátní. Prvořadě v tom, že jej pořádaly dvě sousední obce - Myslkovice a Sedlečko a na přípravách spolupracovaly oba
týmy. Další zajímavostí je mezinárodní účast
účinkujících - vystoupil zde velmi atraktivní
taneční soubor z Brazílie a už během prvních
tónů samby si svým exotickým šarmem získal absolutní pozornost publika, jehož část
v průběhu produkce dokonce vtáhnul do
tanečního reje. Shlédli jsme také vystoupení
taneční školy Start z Tábora, kteří bravůrně
předvedli jak klasické, tak i latinské tance.
Díky štědrým sponzorům si téměř všichni

návštěvníci mohli odnést bohaté odměny ze
soutěže o ceny. Vrcholem bylo slosování vstupenek, kde se soutěžilo např. o televizi, zájezd
na prodloužený víkend, poukázka do restaurace Nautilus, WI-FI routery, nebo např. pět
tun písku. Pro velký zájem byly otevřeny oba
zámecké sály a o hudební produkci se postaraly hned dvě kapely - Retrovox a v malém
sále Karel Juráň a Ivan Kubát. Všechny výdaje
byly pokryty ze sponzorských darů a prodeje vstupenek. Zbytek výtěžku byl věnován
postiženým lidem na ukrajině prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Na základě
velmi pozitivních ohlasů od návštěvníků se
příští rok těšíme na druhý ročník.
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Dne 30. 4. 2022 proběhla v naší obci další
tradičně netradiční akce

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Pořadatelky akce si pro malé i velké děti připravily spousty soutěží, kde si děti odnesly
i drobné dobroty včetně buřtíka pro každé
dítě, které si s námi přišlo zasoutěžit.
Buřtíky jsme si společně opekli. Dospělí se
mohli také kvalitně občerstvit u venkovních
stánků s jídlem. Na závěr jsme upálili čarodějnici a kluci postavili májku.
Celá akce proběhla pod záštitou obce, které
bychom tímto chtěly velmi poděkovat, stejně
jako bychom rády poděkovaly všem, kteří
nám pomáhali s přípravami i akcí samotnou.
Doufáme, že se Vám Pálení čarodějnic líbilo
a příští rok se na této akci sejdeme opět v tak
hojném počtu jako letos.

Dvouletému kovidu se
nepodařilo přerušit snad
jen jednu jedinou tradici

STAVĚNÍ MÁJE

Naštěstí i letos se mladí
muži postarali o májovou ozdobu vesnice a ještě
důležitější je, že se jim ji,
na rozdíl od mnoha okolních měst a obcí, podařilo
uhájit, čímž zároveň uhájili i čest obce! Patří jim za
to poděkování všech :-)

VELIKONOČNÍ KOLEDNÍCI

Také o letošních Velikonocích vyrazili naší
obcí koledníci ohlašující staré křesťanské
svátky. Jsme rádi, že se tato dlouholetá tradice po kovidu opět obnovila.
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Přijďte na den dětí 4. 6. 2022
Dovolte mi, abych Vás pozvala na další
akci, která nás bude čekat již zakrátko, a to
4. 6. 2022.
Tento den se opět u našeho krásného zámku
bude konat „DĚTSKÝ DEN“.
Tentokrát jsme se snažily, aby to pro děti
byla zábava v trochu jiném stylu než jsou
soutěže atd.
Děti se tak mohou těšit na skákací hrad, divadelní představení, taneční program s taneční
kem Dancing Crackers, kde děti budou jeho
nedílnou součástí a spoustu dalšího.
Celý program naleznete v letáčku na
konci článku. Závěr této akce si zpestříme

pořádnou pěnovou Party, kde se pobaví
děti i dospělí. Doporučujeme vzít dětem
náhradní oblečení. Ještě jednou takovou
novinkou na této akci bude bohatá tombola.
Opět velký DÍK patří obci a všem sponzorům, bez kterých bychom akci takového formátu nemohly uspořádat.
Budeme věřit, že si uděláte čas a s vašimi
dětmi za námi dorazíte, protože DEN DĚTÍ
patří dětem. Zároveň Vaší účastí podpoříte
dění v obci.
Budeme se na Vás těšit 4. 6. 2022 ve 14 hod.
před zámkem. Jídla i pití bude dostatek.
Petra Kratochvílová

Den dětí

DNE 4.6.2022 OD 14 HOD.
U ZÁMKU V MYSLKOVICÍCH

MŮŽETE SE TĚŠIT NA :
SKÁKACÍ HRAD
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
TANEČNÍ PROGRAM PRO DĚTI S
DANCING CRACKERS
(WWW.DANCINGCRACKERS.CZ)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
"EDUDANT A FRANCIMOR"
(DEKY S SEBOU)

PŘÍJEZD SDH PLANÁ NAD LUŽNICÍ UKÁZKA AUTA A TECHNIKY
BOHATÁ TOMBOLA
ZÁVĚREM PĚNOVÁ PÁRTY
(NÁHRADNÍ OBLEČENÍ S SEBOU)

Vstupné dobrovolné
občerstvení
na místě k zakoupení
občestvení na
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Ve sváteční den k nám zavítá do zámeckého parku v Myslkovicích

originální jihočeská dechová hudba Keramička

Vstupné 100 Kč, možnost občerstvení

SOKOL MYSLKOVICE
Úvod do jarní sezóny nás vynesl na Meteor B, se kterým se utkáme
druhé místo tabulky okresního pře- v předposledním kole soutěže jako
boru, 6 bodů za vedoucím tabulky hosté.
OKRESNÍ PŘEBOR – ROČNÍK 2021-2022, jarní část.
12/ 10. 4. Dražice B – Myslkovice . . . . . . . . . . . . . 1:2 (Daniel 2x)
13/ 16. 4. Myslkovice – Radětice . . . . . . . . . . . . . . 3:3 (Pazdera, Trtík 2x)
14/ 24. 4. Tučapy – Myslkovice. . . . . . . . . . . . . . . . 0:4 (Hanzal, Daniel 2x, Trtík)
15/ 30. 4. Myslkovice – Malšice. . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (Trtík)
16/ 7. 5. Ratibořské Hory – Myslkovice . . . . . . . 0:3 (kontumace)
17/ 14. 5. Měšice – Myslkovice. . . . . . . . . . . . . ZRUŠENO
18/ 21. 5. Myslkovice – Březnice
19/ 28. 5. Vlastiboř – Myslkovice
20/ 4. 6. Myslkovice – Sezimovo Ústí
21/ 12. 6. Meteor B – Myslkovice
22/ 18. 6. Myslkovice – Řepeč
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Janovská pouť
I v jarních Myslkovinách Vás informujeme
o kulturních událostech, na které se můžete
těšit v následujících měsících. Nesmíme
samozřejmě zapomenout na janovskou
pouť. V letošním roce připadá termín na
22. května, dva předchozí ročníky musely
být z důvodu pandemie covidu zrušeny.
Požádali jsme místostarostu obce Roudná,
pana Luboše Tíkala, zda by nám mohl přiblížit, jak dlouhou má janovská pouť tradici. Velice děkujeme panu Tíkalovi za
ochotu a text, kterým do Myslkovin přispěl.

N

a místě nynější osady Janova byl (jak
vypravuje Trajer ve svém díle Beschreibung d. Dieccese Budweis) hustý les, k němuž
vedla z Myslkovic cesta stromořadím vysázená. V lese na nejvyšším místě dal roku
1712 František Leopold, hrabě Voračický
z Paběnic, pán na Myslkovicích postavit

kostel sv. Jana a poblíž kapli Panny Marie.
Obě stavby byly dokončeny a vysvěceny
6. října 1716. Z vykáceného lesa byla zřízena
kolem kostela zahrada, nynější hřbitov. Na
jižní straně kostela nechal Voračický postavit obydlí pro kaplana a zahradníka. Časem
byly v okolí vystavěny další domky, a tak
vznikla osada, která byla roku 1814 sloučena
ve vesnici.
Roku 1726 bylo zřízeno místo kaplana
a r. 1743 administratura. Od roku 1854 je
datována fara.
8. června 1876 po poledni při silné bouři
udeřil do věže kostela blesk. Následný požár
zničil kostel a většinu vybavení. Místním se
podařilo zachránit pouze hlavní oltář a něco
málo kostelního nábytku. Všechny tři zvony
se požárem slily.
Roku 1879 byl podle plánů správce myslkovického velkostatku Ing. Aloise Nového
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znovu kostel vystavěn a roku 1896 opraven.
V těchto letech získal kostel svou nynější
podobu.
Můžeme se tedy domnívat, že historie janovských poutí sahá do počátků vzniku janovské farnosti a obce Janov. Na svátek sv. Jana
Nepomuckého, který připadá na 16. května,
se zde scházeli poutníci a věřící z Roudné,
Janova, Myslkovic, Doubí a blízkého okolí.
Žádné přesnější datum počátků konání
poutí historické prameny neuvádí.
V šedesátých a osmdesátých letech minulého století byla popularita janovské poutě
tak velká, že pouťové atrakce zabíraly nejenom náves ale i louku pod školou a farou.
I nadále se zúčastněné obce snaží tradici
poutí v Janově udržet a podporovat.
Luboš Tíkal, místostarosta obce Roudná,
Klára Pölderlová
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Ještě v těchto Myslkovinách zůstaneme mezi lidmi, kteří měli odvahu stanout v čele obce
aby posunuli její úroveň dál a ku prospěchu všech. Dnešní osobností rubriky Lidé naší
obce je bývalý starosta a v současné době člen zastupitelstva obce. Člověk, který se výrazným způsobem zasloužil mj. o výstavbu vodovodu a čističky odpadních vod, o zvelebení
zámku a obou našich rybníků.

Jiří Vrhel

Jirko, jsi myslkovický rodák, jaká byla rodná
obec v době tvého dětství a mládí?
Rodák doslova, protože jsem se narodil přímo
v těchto místech, v tomto domě. Mládí bylo
samozřejmě jiné. Přišlo se ze školy, na lístku
bylo napsáno, co je v troubě k jídlu a drobné
práce, které máme udělat a pak se šlo ven.
Tam se bylo prakticky pořád. V zimě na rybníku, v létě fotbal, bunkry, s roudeňáky jsme
jsme dělali bitvy s hroudami… Dneska, přestože chodím po vesnici dost často, už bohužel spoustu dětí ani neznám, zřejmě jsou víc
doma, ale to holt přináší doba. Pak jsem se šel
učit do Budějovic.

Máš teď, když už si to můžeš časově dovolit,
nějaké koníčky? Co rád děláš?
Trošku hospodařím, mám tady nějaké králíky…, ale hlavně jsem vždycky chtěl mít
vlčáka protože jsem na něj byl zvyklý. Jenže
Kde jsi potom pracoval?
pes chce čas a to jsem před tím neměl. Jinak
Byl jsem 21 let na Vodních stavbách jako opra- se taky věnuji našim třem vnoučatům, jezvář stavebních strojů a od roku 1996 jsem 20 let dím s nimi třeba každý rok na dovolenou,
dělal soukromě opravy a montáže hy
drau- ale nejstaršímu vnukovi je už 18 a vnučce 14
liky. Odešel jsem v roce 2016 dělat uvolněného let, tak už mají také jiné zájmy a mění se to.
starostu a rok na to do důchodu, ale firma je Jaká byla vojna?
v Košicích dodnes, hoši v tom pokračují a rád
Byl jsem u péesáků (PS – pohraniční stráž)
je navštěvuji, jednak vždycky před koncem
a měl jsem to dobré, protože jsem byl hodně
roku nebo když jsou nějaké oslavy.
v civilizaci. Měl jsem psa a naším úkolem bylo
hledat ve vlacích, které jezdily do Rakouska,
Jaké bylo loučení s touto prací?
V tu chvíli toho bylo hodně najednou, takže případné pašované zboží nebo narušitele
to šlo rychle a moc jsem nad tím nepře- hranic. Věnoval jsem se také výcviku psa
mýšlel. Jednak skloubit to se starostováním pro tuto práci. Jak už to bývá, na horší věci
a pak přišla nemoc manželky a bylo nutné se zapomnělo, vzpomíná se spíš na ty hezké
rychle mít bezbariérové obydlí. Dům, ve kte- a těch tam bylo docela dost.
rém jsme bydleli má patro, všechno bylo do
schodů a to nešlo.

Jaký byl tvůj začátek v zastupitelstvu obce a pak
v roli starosty?
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Zajímavé je, jak vlastně vznikla první kandidátka. Nebyly supermarkety a místní Jednota
byla proto hojně navštěvovaná. Tam se lidem
řeklo ať navrhnou koho by chtěli v zastupitelstvu. Z toho pak vznikla kandidátka pro první
jedenáctičlenné zastupitelstvo. Pro další dvě
období pak bylo zastupitelstvo devítičlenné. Já
jsem byl v té době nejmladší zastupitel a teď
jsem zase nejstarší. V listopadu to bude 32
let, co jsem v zastupitelstvu a za tu éru se zde
vystřídalo 36 zastupitelů. Až ve třetím volebním období jsem začal Karlovi Podráskému
dělat místostarostu a následně, když jsem pak
byl starostou já, tak dělal místostarostu zase
on mně. Tehdy jsme nespadali pod Soběslav,
ale se vším se muselo jezdit do Tábora. To bylo
většinou na mně a díky tomu jsem se dost věcí
naučil. Do starostování jsem už tedy přišel přecejen trochu připravený. Na začátku nebyly na
obci peníze, tak se skoro všechno dělalo svépomocí, první křovinořez se koupil až někdy
po osmi letech. Nevypadalo to tehdy sice tak
pěkně, jako je to dneska, ale zase skoro všichni
obyvatelé vesnice byli zvyklí udržovat pořádek
kolem svých domů. Teď je tu víc opravených
domů a obec se zvelebuje. To mě těší.
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kdy já jsem byl v práci. Opět řeknu, že na ty
nepříjemnosti se časem zapomene a dívám
se na výsledek, který se snad povedl.
Využiji toho, že je tady s námi tvoje žena Květa a zeptám se jí, jak ona nesla zátěž plynoucí
z náročné role starosty.
Brala jsem to, že to tak prostě musí být. Přišla jsem z práce a bylo nutné udělat věci,
které obvykle v rodině zastává muž. Některá
období byla složitější, ale mně to nevadilo.
Věděla jsem, že Jirka dělá smysluplnou práci.
Jirko, musím se tě zeptat jak se ti dařilo skloubit zaměstnání se službou obci.
To je opravdu náročné a obdivuji starosty,
kteří mají v práci pevnou pracovní dobu. Mojí
výhodou bylo, že jsem si v zaměstnání mohl
leccos časově přizpůsobit. Stejně ale když jsem
něco neudělal tam, tak jsem si to vzal domů
a dělal po večerech třeba faktury. Muselo to
být zkrátka hotové. Hodně mi pomohla účetní
Jarka Syrovátková. Když jsem pak na konci
dělal starostu uvolněného, tak to bylo zcela
o něčem jiném, bylo na věci víc času.

Obvykle se ptám na to, co se ti na současných
Myslkovicích líbí, a co bys udělal jinak, ale
Jakou jsi měl pro své působení vizi?
tebe se navíc zeptám za co bys současného
Už jako místostarosta jsem zorganizoval starostu pochválil a co bys mu vytknul? :-)
veřejný průzkum, kolik lidí chce mít vodoLíbí se mi že se obec rozrůstá a průměrný
vod. Zdaleka na to tehdy nebyl jednotný
věk klesá. Také to, že se už hodně lidí dobře
názor. Takže jsme váhali jestli se do toho
stará o svoje okolí a že se obec zkrátka zvevůbec pustit. Vizí byl vodovod a následně
lebuje. Povedla se myslím i ta revitalizace
pak čistička. Vedle toho byl zámek a rybníky.
zeleně v obci. K čemu jsem trošku skeptický,
Hodně se jednalo s Wratislavem. Nebo jsme
je asi to množství obnovených cest s alejemi
např. jeli do Strakonic vydražit vepřín.
v polích. A co bych ti vytknul? Myslím, že už
se mohl alespoň z části rekonstruovat lihoCo byl pro tebe největší „oříšek“?
var,
to mi zatím připadá pomalé.
Nedá se říci, že by byl nějaký největší oříšek.
Kolem každé větší stavby jsou vždycky pro- Jirko, děkuji ti za rozhovor a přeji tobě, tvé
blémy, to je jasné, ale měl jsem výhodu, že ženě a všem tvým blízkým hodně zdraví a ať
Karel mohl obstarávat některé věci přes den, se vám daří.
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Jarní detox našich domů
pomáhá především naší mysli
Je to tady, po prvních měsících v roce, kdy
nás média ze všech stran upozorňují, že
bychom měli zhubnout, cvičit a jíst zdravě,
přichází témata jarního úklidu našich
domovů. Je to klasické sezónní klišé. Pokud
chcete svou motivaci k úklidu prohloubit, nabízím vám zamyšlení, k čemu skutečný úklid našeho domova může sloužit
v našem životě, vztazích či práci. O utírání
prachu a mytí oken se tu ale nic nedozvíte.
Věřím, že jste v tom mnohem lepší než já.
Co je vlastně nepořádek a jak nás ovlivňuje.
Nepořádkem myslím:

1) Věci, které nepoužíváte
nebo nemáte rádi.
Pokud doma máte věci, které jsou zapomenuté a nepoužívané, může jejich přítomnost
způsobovat pocit, že i váš život se zastavil
a nehýbe se z místa. Pokud vlastníte pouze
věci, které máte rádi a používáte je, získáváte z nich podporu a energii na to, na
čem vám skutečně záleží. Zkuste se zamyslet, kolik místa ve vašem domě či zahradě
zabírají věci, o kterých nevíte, či které jste
dlouho nevzali do ruky. Typický nadbytek máme v oblasti ložního prádla, ručníků,
oblečení, hrnečků a knih. Představte si, že
byste vlastnili pouze takové věci, které se
vám skutečně líbí, rádi je používáte a nebo
je používáte, protože jsou užitečné. Věci rozbité musí jednoznačně pryč nebo do opravy.
Všechno nenošené oblečení zabírá místo
v našich skříních a může zastínit i věci, které
byste nosili rádi. Pokud z nostalgie uchováváte maturitní šaty, přestože víte, že už
v nich nikdy nikam nepůjdete, pošlete je dál.

Rozlučte se se vším nepoužívaným. Úlevný
pocit, který se dostaví, za to stojí. Je ověřené,
že když se naučíme vlastnit pouze to, co
opravdu chceme, daří se nám lépe dělat rozhodnutí i v jiných oblastech našeho života.
Možná podobně potřebujete protřídit vaše
aktivity, přátele, aplikace na mobilu či pracovní povinnosti. Lidé, kteří mají méně
věcí, tráví také méně času jejich uklízením,
mohou se věnovat zábavnějším věcem.

2) Věci, které jsou neuklizené
nebo neutříděné.
Nepořádek ve věcech je velmi častý zdroj
stresu a hádek v každé domácnosti. Vzniká
tak, že buď věci nemají své místo nebo místo
mají, ale nějak se mu vzdálily a dostaly se
mezi další zatoulané předměty. Každý asi
známe hledání klíčů, peněženek a důležitých dokumentů. Pokud se zbavíme nepotřebných věcí, uvolní se prostor pro věci,
které bychom rádi měli a také nacházeli,
když je potřebujeme. Zkuste věci uspořádat
tak, abyste nemuseli jejich hledáním trávit
zbytečně čas. Váš domov souvisí také s tím,
jak máte věci uspořádané uvnitř sebe. Uklízení věcí má efekt také na uklízení myšlenek.

3) Příliš mnoho věcí
na malém prostoru.
Často se stává, že přestože se vaše rodina
rozrostla, váš domov zůstal stejně velký a je
obtížné všechny věci do malého prostoru
naskládat. Můžete si pohrát s úložnými prostory, ale čím více svůj domov naplníte věcmi,
tím hůře se v něm dá cokoli dělat. Takový dům
na vás působí, jako by v něm nebylo dosta-
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tek vzduchu, vám se hůře dýchá a můžete mít
pocit, že máte omezené možnosti, co v životě
dělat. Pokud se nechcete stěhovat do většího
bytu či domu nebo domov rekonstruovat, je
jediné řešení věci protřídit a jejich množství
snížit. Volný prostor je velmi důležitý pro naši
kreativitu, naše přemýšlení či rozhodování.

4) Všechno, co je nedokončené.
Tato forma nepořádku je méně na očích a je
snazší ji ignorovat, ale její následky jsou dalekosáhlé. Věci, kterými se nezabýváte ve svém
domově, odrážejí témata, kterými se nezabýváte ve svém životě, jsou stálou zátěží a berou
vám sílu. Někdy jsou to drobné opravy –
kapající kohoutek, odpadlá lišta či zanedbaná
zahrada. Pokud takové resty vyřešíte, uvidíte,
jaký vliv to bude mít na vaši schopnost pokročit dál také s jinými oblastmi vašeho života.
Všechny tyto formy nepořádku vás mohou
udržovat v nepříjemné náladě (všude se zase
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povalují věci), v zajetí minulosti (ta váza co
mi dal bývalý manžel chytá prach na poličce
a vůbec se mi nelíbí) či se cítíte unavení
a bez kyslíku (všude jsou skříně a boxy).
Jediné řešení je vnímat úklid touto perspektivou a dříve než umyjete okna a utřete
prach, zeštíhlete svůj domov a buďte k němu
pozorní. Nedovolte mu plíživě přibírat na
váze. Užitečné pravidlo na udržování správného množství našich věcí je: jedna věc do
domu, jiná věc z domu. Pokud si pořídíte
krásný nový hrneček, vezměte jiný, který
postává smutně vzadu na poličce a darujte
ho do dobročinného obchodu či někomu,
komu se líbí. Nové tričko vystrnadí jedno
staré a nenošené. Aby nedošlo k mýlce:
Cílem není sterilní čistá domácnost, ale
domov, který vypadá podle našich představ, podporuje nás, rádi v něm odpočíváme
a trávíme čas. Držím palce.
Petra Bradová
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Sbírka pro Ukrajinu
Události posledních měsíců zasáhly nejspíše
nás všechny. Po vypuknutí ruské invaze
na Ukrajinu se z miliónů tamních obyvatel doslova z minuty na minutu stali uprchlíci. Statisíce lidí při útěku ze svých domovů
dokázaly popadnout to nejdůležitější. Muži
museli zůstat v rodné zemi, aby ji bránili,
ženy a děti utekly před válkou do okolních
států. I v Myslkovicích jsme se rozhodli
zapojit se do humanitární sbírky pro Ukrajinu. Zareagovali jsme na výzvu zaměstnanců Nemocnice Tábor a několik dní jsme
od občanů Myslkovic, Zvěrotic, ale i lidí
z okolí vybírali věci, které mohou pomoci
prchajícím před válkou, ale i těm, kteří
zůstali bojovat na Ukrajině. Do nemocnice
jsme postupně odvezli několik po střechu
naložených aut a na závěr i dodávku. Veškerý materiál byl z Tábora převezen, nejčastěji putoval do ukrajinských nemocnic, nebo na místa, kam přicházejí matky
s dětmi. O každé cestě jsme byli informováni a seznámeni s místem, kam byl náklad
dopraven. Za nemocnici v Táboře naší obci
poděkovala zdravotní sestra Martina Netrvalová, jedna z koordinátorek sbírky.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do
sbírky zapojili. Nikdo z nás by se jistě ve
stejné situaci jako Ukrajinci nechtěl ocitnout. Přispěním do sbírky rozhodně nezapomínáme na vlastní potíže a starosti, což se
někdy až nesmyslně snaží naznačit některé
příspěvky na sociálních sítích. Věříme, že
je mezi námi řada těch, kterým nejsou lhostejné osudy lidí řešících složité životní situace. Forem pomoci je spousta, každý si může
vybrat sám. Solidarita je důležitá.
Klára Pölderlová
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Za jógou ke Člunovci
Jmenuji se Rudolf Prager a jsem trenérem
fitness více než 20 let. Rád bych vás pozval
na venkovní cvičení, které je založené na
kruhových trénincích s vlastní vahou těla
propojené poznatky z jógy a zdravotního
posilování. Nabízím vám pravidelné cvičení
u vás v Myslkovicích.
Fitness kruhové tréninky byly založeny
v dobách starého Říma pro zvýšení kondice
slavné armády. Postupem let se vyvinuly
v jedny z nejúčinnějších tréninkových programů, které se používají dodnes.
Budeme se věnovat komplexnímu procvičování celého těla. Jednotlivé cviky propojíme
s poznatky z jógy, na kterých se naučíme
správnému dýchání a držení těla. Využitím
venkovních prostor se spojíme s přírodou,
která nám umožní vytěžit maximální potenciál těla a mysli. Naučíme se jak pracovat se
svaly, a zároveň s duchem a myslí.
Věřím, že ve skupině pozitivních lidí
posuneme naše limity do plusových hodnot
zdraví a duševní pohody.

Brigáda na úklid v obci

Těším se na vás. Váš trenér Rudolf Prager
tel: 724 867 303
e-mail: rudaprager@seznam.cz

PRVNÍ CVIČENÍ „NA ZKOUŠKU“
ve čtvrtek 26. května 2022 v 18.30 hod.
u Člunovce

každoročně postarají manželé Pivoňkovi
a Alena Vondrášková s Honzou Vítkem.
V sobotu 14. května proběhla vyhlášená
Obec velmi děkuje nejen výše jmenovabrigáda na úklid v obci. I přes malý počet
ným, ale všem, kteří se nezištně snaží udrúčastníků se podařilo vyčistit zarostlé prožet v naší obci pořádek a čistotu!
stranství u místní komunikace mezi č.p.
166 a 58. Poděkování patří Jitce Mrázkové, Katce a Jirkovi Kozlovým, Šimonu
Fifkovi, Romanu Janouškovi, Láďovi Petržilkovi a Šárce Polotňanko. V rámci této
brigády byl také natřen podstavec sochy
sv. Jana a vysečeno okolí křížku u cesty
na Košice, o což se postaral Jirka Vrhel.
Klára Pölderlová vyplela a uklidila kolem
zámku a u pomníčku padlým. O vysbírání
odpadků v talutách v okolí Myslkovic se

18 / TIPY PRO INSPIRACI

MYSLKOVINY

Nadcházející roční období nás doslova tahá z domovů, ať už na procházky, výlety nebo
i delší výpravy. V těchto Myslkovinách vám proto přinášíme nejeden výletní supertip.
Oslovili jsme k tomu odbornici na výlety a zajímavá místa v celé ČR – blogerku, spisovatelku, cestovatelku, autorku bestselleru Deník fejsbukové matky a průvodce Výlety s tajenkou, Lucii Nachtigallovou.
pohádkových lesů. Potěšili jsme za ty roky
téměř půl milionu dětí. Kromě toho píši
naprosto unikátní výlety s tajenkou pro nudící
se děti. Vyberu krátkou atraktivní trasu a na
ní (kromě pochodu) děti podle scénáře plní
různé úkoly a vyplňují doplňovačku. Kdo
vyluští tajenku, může vyhrát hračku Lumpardíka. O tyto výlety zprvu vůbec nebyl zájem,
ale v posledních letech se karta otočila a jsou
nesmírně populární, ani je nestíhám psát :).
A to mi dělá ještě větší radost než to, že lidé
Lucko, kromě toho, že jste napsala velmi žá- mají rádi mé Deníky, protože se daří alesdané knížky o „všedních“ peripetiích Vaší ne- poň pár stovek (snad i tisícovek) dětí během
všední rodiny, tak poskytujete dětem a jejich jedné sezóny vytáhnout od počítačů ven do
rodičům vyzkoušené a především zábavné přírody. A nejen dětí! Aktuálně jich na webu
vyplnění volného času. Dokonce jste v r. 2012 www.veldo.cz nabízíme 230 a další přibývají...
s touto vizí spoluzaložila firmu Velká dobro- Je to jak lavinová koule, každá obec teď chce
družství (www.velkadobrodruzstvi.cz). Co mít svůj výlet s tajenkou :)
Vás k tomu přimělo?
Píšete, že výlety jsou vyzkoušené, znamená to
Od 16 let jsem pracovala v médiích - čestedy, že máte prošlápnutou celou republiku?
kých i zahraničních, ale být šéfredaktorkou
nebo dramaturgyní se třemi dětmi prostě Ano, všechny výlety s tajenkou, co píši,
nejde. Sice si myslím, že mateřství je ta nej- musím samozřejmě projít a to hned několikrásnější práce pro každou ženu (a kromě krát! Jinak by scénář a hra nefungovaly.
toho, že je to práce nejužitečnější, tak je také Miluju cestování - je mi jedno, jestli objevuji
nejlépe honorována – totiž celoživotní lás- vápencové útvary v Malajsii, lezu po islandkou :)), ale i tak mi bylo jasné, že „na mateř- ských ledovcích nebo obdivuji krásu Bílých
ské“ do důchodu být nemůžu. Abych mohla Karpat a rašelinišť u nás, všude je krásně,
s dětmi být, co nejvíce, tak jsem si vymyslela stačí mít jen otevřené oči a srdce... a trochu
práci na dopoledne a víkendy, kdy je s dětmi umět číst v mapách. Projela jsem celou naši
zemi, ale na to, abych mohla říct, že ji mám
jejich taťka. Za mě ideál! :-)
prošlápnutu bych potřebovala ještě tak alesCo Velká dobrodružství nabízí a jak to funguje? poň 50 let :)
Firma Velká dobrodružství je na trhu již 10 Stále je co objevovat a stále žasnu, jaká
let. Pořádáme po celé republice různé druhy krásná a rozmanitá místa v naší zemi máme
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– tajgy, pouště, orchideové louky, skály,
močály, jezera, husté lesy a pohádkové řeky
a říčky.
Jaký dáte čtenářům Myslkovin tip na výlet?
Třeba ten, který Vás v poslední době něčím
neobyčejným potěšil.
Mojí srdeční záležitostí je Český ráj, kde
jsem jako malá bývala na chalupě o prázdninách a moje srdce patří rovněž Valašku, které
mám zakódované v DNA - to jsou ovšem
známé turistické lokality. Za poslední rok
mě ovšem nejvíce uchvátily naprosto liduprázdné Novohradské hory a právě Bílé Karpaty. Přírodu mám raději než města. Pokud
bych však měla doporučit právě město, tak
překrásné jsou třeba Prachatice, Vimperk
nebo Loket.
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A malé povzbuzení na závěr :) Vemte své
děti na výlet, na výletě foťte a z fotek dělejte
dětem alba. Není nic lepšího na světě, než
trávit volný čas s někým koho máte rádi
aktivním pohybem na krásných místech –
dětem se vše vryje do paměti a z fotek si pak
v dospělosti vzpomínky ještě oživí. Nestojí
to nic, jen váš čas! :)

Vodopád v Terčině údolí u Nových Hradů – přírodní park s řadou okrasných stromů a keřů.

VČELAŘI V MYSLKOVICÍCH
Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti
a více milovati než z mnoha knih učených.
(J. A. Komenský)

Včelařský spolek v Myslkovicích má dlouholetou tradici, letos uplyne již 102 let, kdy
naši předci založili základní organizaci,
která spadá pod Český svaz včelařů a sdružuje včelaře nejen z Myslkovic, ale i z Košic,
Doubí, Roudné, Janova a Sedlečka. Momentálně má 20 členů se 343 včelstvy na 28 stanovištích, konkrétně v Myslkovicích jsou to
4 včelaři. Dříve jich však bývalo daleko více,
v roce 1949 dokonce 11. Včelařství není jen
o získávání medu a dalších včelích produktů
prospěšných pro člověka, ale včely monitorují kvalitu životního prostředí a zabezpečují
opylení kulturních plodin a volně rostoucí
vegetace. Náš spolek se zabývá zejména pre-

vencí chorob včel, distribucí léčiv a řádným
léčením včelstev, dále pak konzultacemi pro
včelaře a v případě vzniku problémů i zajištěním odborné pomoci. Každý rok se k nám
zaregistruje nějaký nový člen, v posledních
letech přibývají i ženy.
Jménem spolku bych chtěla poděkovat obci
za příspěvek na činnost, který nám v letošním roce poskytla.
Eva Pospíšilová

TRADIČNÍ HUDEBNÍ PIKNIK
Ve středu 15. 6. 2022 bude zámecký park opět dějištěm závěrečného
koncertu žáků hudební školy ZUŠ Soběslav pod vedením
paní učitelky Martiny Pechové. Koncert začne v 17 hodin.
Otevírací doby:
obecní úřad

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

sběrný dvůr

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

pošta

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

kompostárna

každou středu a sobotu od
17 do 18 hod.

knihovna

dočasně jen po domluvě

hostinec
út, ne
po, st, čt
pá, so

17:00–22:00
zavřeno
17:00–23:00

Jednota
po, st
út, čt, pá
so
ne

07:00–12:30 14:30–16:00
07:00–12:30 14:30–16:30
07:00–10:30
zavřeno
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