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„Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci.“
Karel Čapek (český spisovatel 1890 - 1938)
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Milí přátelé,
jsme na konci volebního období. V komunálních volbách, které nás čekají v závěru září, si
budeme volit nové zastupitelstvo naší obce. Proto se v těchto Myslkovinách trošku ohlížíme za
tím, co se za uplynulou dobu posunulo, změnilo,
povedlo… Je pro nás lidi asi přirozené ohlížet
se především za pozitivními příběhy, i když je
jasné, že nikdy se nemůže povést úplně všechno.
Toto uvědomění je dobré pro přežití a myslím,
že bychom si ho měli umět občas dovolit. Navíc,
jak už dobře víme, špatné zprávy a pomluvy se
šíří samospádem a také rychleji než cokoli jiného (a ještě se cestou kazí), proto je nutné je
vybalancovat něčím pozitivním.
V tomto editoriálu ale nechci balancovat a ani
bilancovat. Chci pouze poděkovat. Především
mojí ženě za to, že je mi oporou i ve chvílích

mého poněkud hektického přebíhání mezi firmou a úřadem, i když to často bylo a je na úkor
našeho společného času. Je mi to líto. Našim
dětem za to, že aniž by si to možná pokaždé
přály, stávají se nezřídka součástí příprav a úklidů spojených s obecními akcemi. Zastupitelům
děkuji za spolupráci při rozhodování a realizaci
obecních záležitostí, ale děkuji také za opozici, protože když je pravdivá, tak je to lepší, než
lichotivé přikyvování. Dále je několik lidí, kteří
nezištně pomáhají obci vždycky, když je to potřeba a mnohdy ani nečekají na pobídku – vám
chci poděkovat za to, že jste! Škoda, že je vás tak
málo. Děkuji kamarádům a přátelům za povzbuzující slova a činy. A nepřátelům děkuji za
to, že mě toho tolik naučili a stále učí.
s úctou Gustav Fifka

Nově narozeným dětem

Klaudince Kratochvílové a Jiříkovi Boháčovi

přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a krásného rodinného
i sousedského zázemí.

Srdečně gratulujeme

Heleně Prokšové

k významnému životnímu jubileu
a přejeme pevné zdraví do dalších let.
Věnujme tichou vzpomínku panu

Jaroslavu Mazouchovi,

který nás opustil 26. června 2022 ve věku 88 let.
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Na 3. schůzi Zastupitelstva obce Myslkovice, která se konala
28. 6. 2022, byly projednány následující body:

• Usnesení č. 1/03/2022 Zastupitelé schválili program schůze dle návrhu vč. přidaných dvou bodů.
• Usnesení č. 2/03/2022 Zastupitelé schválili navržený počet zastupitelů pro příští
volební období v počtu 7 (sedm). Zákon
ukládá obcím do 30. 6. určit počet členů
zastupitelstva a zastupitelé se rozhodli zachovat počet členů stejný jako v minulém
čtyřletém volebním období.
• Zastupitelům bylo dáno na vědomí rozpočtové opatření č. 2 schválené starostou.
• Usnesení č. 3/03/2022 Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3, jehož návrh
přednesla účetní Š. Žahourová.
• Usnesení č. 4/03/2022 Zastupitelé schválili návrh smlouvy o smlouvě budoucí se
společností EG.D, která řeší věcné břemeno el. vedení na obecních parcelách
1527/1 a 1529 a pověřují starostu podpisem smlouvy.
•
• Usnesení č. 5/03/2022 Zastupitelé schválili
změnu smluvního vztahu mezi obcí, spol.
ČEVAK a spol. Česká pošta na odběr vody
v obecní nemovitosti č.p. 91 a pověřila starostu podpisem smlouvy.

didovat Jiří Čermák, Gustav Fifka, Jitka
Mrázková, Jiří Vrhel. Z dalších zájemců
o kandidaturu byli dále přítomni Kateřina
Kozlová, Tereza Novotná, Ladislav Petržilka, Ondřej Vácha a Martina Váchová.
Každý kandidát dostal jeden výtisk formuláře kandidátní listiny, vzor pro petici
na podporu kandidáta a formulář prohlášení kandidáta. Bylo dohodnuto, že kdo
nebude podávat kandidátní listinu sám
na ORP Soběslav, přinese vyplněné listy
na OÚ Myslkovice a tyto budou hromadně odevzdány příslušnému odboru MěÚ
v Soběslavi nejpozději v úterý 12. 7. mezi
8-9 hod. Následně byla zřízena Whatsapp
on-line skupina pro rychlejší komunikaci
mezi kandidáty a byli do ní přizváni všichni kandidáti, kteří doposud deklarovali
svůj zájem o kandidaturu. Nejzazší termín
pro odevzdání kandidátních listin je dne
19. 7. 2022 v 16 hod.
Starosta oznámil zastupitelstvu, že žádosti o dotaci na opravu MK Myslkovice
a výstavbu workoutového hřiště nebylo
ze strany MMR vyhověno a žádosti byly
zařazeny do seznamu tzv. náhradníků. Zastupitelé se dohodli, že musí být opraveny
výmoly a nerovnosti na diskutované MK.

• V diskusní části zastupitelé řešili způsob
kandidatury pro nadcházející komunální • Starosta informoval zastupitele o povolby a dohodli se, že nebudou kandidovat
kračující přípravě výstavby polní cesty
formou sdružení nezávislých kandidátů,
Myslkovice–střelnice u Sedlečka, kterou
ale formou samostatných kandidátek - čili
financuje Státní pozemkový úřad. Je předkaždý sám za sebe. Téma bylo prodiskutopoklad, že do konce tohoto roku stavba
váno a následně zjištěny všechny zákonné
získá stavební povolení a začít stavět by se
povinnosti, které se s kandidaturou vážou.
mělo v průběhu roku 2023.
Z řad stávajícího zastupitelstva bude kan-

4 / KOMUNÁLNÍ VOLBY

MYSLKOVINY

Blíží se Volby do zastupitelstev obcí 2022

Ve dnech 23. a 24. září se, opět po čtyřech Novotná, Vladislav Petržilka, Ondřej Vácha,
letech, uskuteční komunální volby, kdy Martina Váchová a Jiří Vrhel. Novinkou
budou mít voliči možnost zvolit své obecní oproti minulým obdobím je to, že nevzniklo
a městské zastupitele. Volit mohou všichni uskupení nezávislých kandidátů, které má
občané České republiky s trvalým pobytem svou kandidátku, ale každý kandiduje sám
v dané obci, kterým je více než 18 let. Volby za sebe jako nezávislý kandidát.
ze zahraničí nejsou možné a voličský průkaz
Pro voliče to znamená, že pouhé vhose na komunální volby nevydává, nelze volit
zení neoznačeného hlasovacího lístku
ani v zastoupení. Lidé, kterým zdravotní
do hlasovací urny nestačí - hlas by tak
důvody nedovolují se osobně k volbám
byl neplatný. Je nutné křížkem oznadostavit, si mohou zažádat o hlasování do
čit nejméně jednoho kandidáta. Maxipřenosné schránky na svém obecním úřadu.
málně je možné označit až 7 kandidátů,
U nás v Myslkovicích je zřízen jeden volební
protože naše obec má sedmičlenné
okrsek a volební místnost bude, jako
zastupitelstvo.
obvykle, na Obecním úřadě čp. 59.
Do letošních voleb se v naší obci přihlásilo Zveme všechny voliče, aby k volbám při9 kandidátů na zastupitele. Jsou jimi (v abe- šli a spolupodíleli se na sestavení příšcedním pořadí): Jiří Čermák, Gustav Fifka, tího zastupitelstva Myslkovic, které povede
Kateřina Kozlová, Jitka Mrázková, Tereza rozvoj obce po dobu následujících čtyř let.

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím
Jsme na sklonku funkčního období současného zastupitelstva a to je jistě čas vhodný
k bilancování. Pojďme se tedy společně
poohlédnout za tím, co se nám společně
povedlo nebo nepovedlo v obci vylepšit.
Nejdříve dovolte krátkou rekapitulaci. Současné zastupitelstvo vzešlo ze zářijových
voleb roku 2018 a jejími členy byli zvoleni:
Mgr. Klára Pölderlová, Jiří Vrhel, Jiří Čermák, Michal Votruba, Gustav Fifka, Lucie
Cvachová a Jitka Nováková. Na ustavující
schůzi byla starostkou obce zvolena Mgr.
Klára Pölderlová a místostarostou se stal Jiří
Vrhel. V únoru následujícího roku starostka
na svou funkci rezignovala ze zdravotních důvodů a starostou byl následně zvolen Gustav Fifka. Post místostarosty zůstal

nezměněn až do rezignace Jiřího Vrhla, kterou oznámil v březnu 2019. Po dalších jednáních byli na následně svolané schůzi zvoleni dva místostarostové - Jiří Čermák a Mgr.
Klára Pölderlová. Poslední personální
změna tohoto zastupitelstva proběhla v září
roku 2020, kdy odstupující Lucii Cvachovou
nahradil Radek Podráský.
Za zmíněné období až do července letošního
roku proběhlo celkem 24 veřejných a cca 46
pracovních schůzí, na kterých se projednávaly jak provozní záležitosti, tak zejména
projekty týkající se rozvoje naší obce a zkvalitnění života jejích občanů.
Pojďme si nyní, alespoň letmo, ta čtyři léta
zrekapitulovat a podívat se na vybrané projekty, které obec realizovala a realizuje.

LÉTO 2022

Předně se obec snažila pokračovat ve všech
tradicích, na které jsme již zvyklí, a které
již po dlouhá léta provázejí roční rytmus
našeho života. Navzdory dlouhému období
Covidu a především díky zájmu občanů
a nadšenců se podařilo udržet každoroční
Masopustní průvod s večerní zábavou,
dále dětské masopusty, Barborky, velikonoční koledníky, Mikuláše s čerty, tradiční
Mikulášskou nadílku na zámku, dětské dny,
pálení čarodějnic, stavění máje, setkávání
seniorů, vítání občánků, adventní koncerty,
koncerty dechovek, závěrečné koncerty ZUŠ
u zámku či adventní a velikonoční jarmarky.
Některé nové akce sice naopak tradici
neměly, ale svou oblibou k ní mají úspěšně
nakročeno. Jednou z nich je např. Zpívání
u stromečku vždy v předvečer Štědrého dne.
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Vznikla nemalá
kulturní akce „Pivní
slavnosti
Myslkovice“, která každoročně přivede do
naší obce stovky
návštěvníků. Všichni
zde mají možnost prožít pohodové odpoledne plné setkání s přáteli v nádherném prostředí zámeckého parku u dobrého piva, jídla
a muziky. Akce, která stojí na nadšení a spolupráci několika aktivních lidí a obce, dobře
reprezentuje naši vesnici, o čemž svědčí četné
pozitivní ohlasy a zvyšující se návštěvnost.
Nově vznikl zpravodaj Myslkoviny, ze kterého se občané čtyřikrát do roka dozvídají
vše o dění v naší obci – akce, zajímavosti,
informace, tipy a inspirace nebo jen počtení
k zamyšlení. Myslkoviny si postupně našly
oblibu u svých čtenářů. První číslo vyšlo ještě
před Vánoci roku 2018 a od té doby se všem
obyvatelům obce dostalo do schránek již 15
vydání v nákladu vždy po 230 ks. Vydávání
plátku je financováno z rozpočtu obce.

Další novou příležitostí k setkání je zábavná
akce „Ze vsi do vsi“, která se poprvé uskutečnila v září minulého roku a zúčastnily se jí
děti s rodiči z Myslkovic, Sedlečka a okolí.

DEN DĚTÍ

4. 6. od 14

Zpravoda

hod.

KERAMIČK
5. 7. od 14 A
hod.

j obce Myslkovi
ce

„Nic necestuje
rychleji než
která si žije
světlo,
vlastním životem.“ s možnou výjimkou
špatné

zprávy,

jaro / léto

2022

Douglas Adams

Ohlédnutí
za akcemi
Co nás čeká

8-9

Janovská pouť
10
Jiří Vrhel 12
Tipy & příspěv

ky 14+

4-7
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kanalizace od čp. 35 až k čp. 121, na kterou
v r. 2021 navázala stavba cesty ke Člunovci, na
hrázi a k lesu. Byl také opraven a prodloužen
chodník při místní komunikaci od rybníka
k hlavní silnici na Brandlín.

Nejrozsáhlejší investiční akcí, která proběhla
v uplynulém období, je revitalizace zeleně
v obci a jejím okolí. V rámci této akce proběhla
výsadba 250 stromů, přes jeden tisíc keřů, bylo
ošetřeno 26 stávajících stromů a mj. vzniklo
195 m² okrasných záhonů.

Na podzim 2019 byla vystavěna opěrná
zeď s plotem a vydlážděna cesta od zámku
na náves. Stavební akce byla podpořena JčK.

Obec s podporou Jihočeského kraje reali- Proběhla kompletní rekonstrukce kanalizace
zovala první etapu stavby nového chodníku v jihovýchodní části obce, konkr. v celé části
s opěrnou kamennou zdí a novým místem Židovny, křižovatka až k čp. 62 směr Sedlečko.
pro kontejnery na tříděný odpad.
Proběhlo vyklizení, renovace podlah a vymalování dvou
místností v zámku,
z nichž jedna nyní
slouží jako zázemí
malého sálu a klubovna
a druhá jako sklad,
který byl mj. vybaven
novými regály.
Další významnou stavební akcí byla reaDo obecní knihovny byla zakoupena prolizace již dříve zpracovaného projektu na mítací technika a nové PC. Knihovna tak může
opravu povrchu místní komunikace po opravě sloužit i pro setkávání občanů.
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Jóga v Myslkovicích

více, bořit své mýty o tom, že mé tělo na to
nemá, že to nedokážu.
Jak jste se všichni dočetli v minulém vydání To, že se tam při tom všem soustředění
Myslkovin, od května cvičíme u Člunovce a pravidelném dýchání i zasmějeme, je jasné
jógu. Po vzájemné domluvě jsme si ustálili asi všem, kdo s jógou začínali. Jóga je vlastně
cvičení na nedělní ráno od 9:00.
pro mě taková terapie, co mi dokáže zklidPři hodině se každý soustředí sám na sebe, nit mysl a pozitivně se naladit na sebe samu.
na své tělo, dech a hlas cvičitele, který nás To je v dnešní době dost vzácné asi pro
pomalu vede lekcí. Je úžasné zjistit, jak je každého z nás. Proto doporučuji opravdu
vaše tělo po pár hodinách ohebnější a že se všem, kterým záleží na sobě samém, chtějí
dokážete dostat do pozice, jenž pro vás byla a můžou pro sebe něco udělat, přijďte do
naprosto nepochopitelná natož proveditelná. krásného prostředí mezi nás, možná troMusím přiznat, že plno základních jogových chu blázny, kteří místo nedělního pospávání
pozic je mi hooodně vzdáleno, ale už teď a vaření věnují hodinku svému zdraví. Věřte,
vidím, že po pravidelném cvičení se někte- to vaření a oběd si vychutnáte daleko více.
rým pomalu přibližuji. Jó a setrvat v nich je
Petra Novotná
pro mě další level. A to mě na tom baví nej-

Svatby na zámku

Myslkovický zámek je bezesporu největší
dominantou obce, jsou na něj pyšní místní
a těší se obdivu snad každého návštěvníka
naší vesnice. Zámek již řadu let slouží jako
místo, kde se pořádají rozličné kulturní
akce, ať už jsou to plesy, zábavy, mikulášské
nadílky, výstavy, přednášky, pivní slavnosti
a spoustu dalších. Prostory zámku si ale také
pronajímají jubilanti, kteří si svou oslavu
chtějí užít s větším množstvím hostů. A protože zámek nenabízí pouze velký a malý sál,
stále více lidí v létě využívá i zámecký park.
Již po mnoho let se stává místem, kde se
již řada párů rozhodla prožít svůj svatební
den. Pokud navíc manželům přeje počasí,
je pak zámek pro svatbu opravdu ideálním
a vkusným místem. Při nepřízni počasí je
navíc možné veškeré dění přenést do vnitřních prostor budovy a svatebnímu veselí nic
nemůže zabránit.

V letošním roce si myslkovickou kulturní
památku pro svou svatbu vybralo hned
šest dvojic, které si své ano řekly v měsících červnu a červenci. S jejich laskavým
svolením uvádíme jména snoubenců, kteří
si Myslkovice vybrali pro svůj velký den:
v sobotu 11. 6. svatební maraton odstartovali Lucie Rollová a Jan Mach, hned další
víkend v sobotu 18. 6. byli oddáni Sabina
Švecová a Vojtěch Mašek, den 25. 6. si jako
svatební vybrali Alena Škrdletová a Otakar
Trtík, první červencový termín 9. 7. patřil
Jitce Mindlové a Martinu Karabovi, v pátek
22. 7. si řekli své ano snoubenci Radka
Suchomelová a Radek Hajič a v sobotu 30. 7.
vstoupili do sňatku manželského Karolína
Drnovská a Josef Daněk.
Všem novomanželům přejeme mnoho štěstí.
Klára Pölderlová
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DEN DĚTÍ
Dne 4. 6. 2022 proběhl den dětí s bohatým
doprovodným programem. Děti si mohly
zatancovat, shlédnout divadlo a zablbnout
v pěně. Novinkou byla dětská tombola, která
měla velký úspěch. Občerstvení bylo dostatek jak pro děti, tak i pro dospělé a i přesto,
že se v závěru dne počasí pokazilo, akci hodnotíme jako velmi vydařenou. Akorát nás
mrzí, že místních dětí vídáme tak málo.
Petra Bidařová

LETNÍ KINO
Dne 16. 7. 2022 jsme pro děti připravily letní
promítání pohádky s možností stanování.
Společně jsme opekli buřty a poté jsme se
přesunuli k pohádce, kterou si děti odhlasovaly. I přes chladnou noc se našlo pár odvážlivců, kteří přenocovali za velmi „zajímavých“ podmínek. Poděkování patří obci za
podporu a propůjčení techniky. Dále sponzorům a všem, kdo se podíleli na přípravě
této akce.
Petra Bidařová,
Lenka Petrásková,
Veronika Janáková
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Keramička v Myslkovicích

Vystoupení různých dechových kapel jsou Kulturní akci si náležitě vychutnalo na 130
tradiční červencovou událostí, kterou naše návštěvníků, z nichž převážnou část tvořili
obec každoročně pořádá pro příznivce to- především přespolní, kteří se k nám každým
rokem rádi vracejí. K dobré náladě přispělo
hoto hudebního žánru.
i celkem pěkné počasí.
Ve sváteční den, 5. července, k nám do Obec Myslkovice děkuje všem, kteří
našeho malebného zámeckého parku ten- pomohli s přípravou, neboť za každou akcí
tokrát zavítala originální jihočeská dechová vždy stojí nemalé úsilí mnoha lidí.
kapela KERAMIČKA pod vedením kapel- Velké poděkování patří jak účinkujícím –
níka Petra Koláře.
muzikantům, zpěvákům, zvukaři, tak i posluDiváci si nejen poslechli celou řadu našich chačům, neboť bez nich by to „nebylo ono“.
krásných českých písniček, ale i aktivně
Marie Hodinářová
se zapojili do koncertu Keramičky. Pořad
moderovala a velmi vtipně mluveným slovem propojovala písničky Helenka Pokutová Hýnová, kterou velmi dobře známe
jako kapelnici Valdaufinky i jako moderátorku Písniček pro radost a Melodií podvečera z našeho českobudějovického rozhlasu.
Celé odpoledne jsme si tak společně užívali
ve výborné náladě.
Kromě příjemného posezení ve stínu starých zámeckých sromů měli návštěvníci
možnost výborného občerstvení, které zajistili manželé Váchovi. Místní hostinec nabídl
jak alkoholické, tak nealko nápoje. Občerstvení pro muzikanty připravila Helenka
Mládková.
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pořádá Obec Myslkovice
vstupné: 150 Kč
/děti do 140 cm
a ZTP/P ZDARMA

MARATHON / LIHOVINA
MANEVER / UTÍKEJ!
DIVADLO

STUDIO DELL´ARTE +

MODERUJE MICHAL DOUDA

OGRAM
DOPROVODNÝ PR
TI A SPOUSTA
DĚ
I
É
ĚL
PRO DOSP
LA A POCHUTIN
VÝBORNÉHO JÍD

PIVOVARY:

BRANDLÍNSKÁ KUNA,
SOBĚSLAV, OBORA,
CHOTOVINY,
TRANSFORMÁTOR
více informací na FB:

Pivní slavnosti
Myslkovice 2022
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Čeká nás vítání občánků

V roce 2022 přivítáme čtyři nové občánky prarodiče a ostatní příbuzné se budeme těšit
Myslkovic, letos se nenarodilo ani více hol- poslední srpnovou neděli, tedy 28. 8. 2022
čiček, ani chlapečků, bilance je vyrovnaná, v 15 hodin v malém sále zámku. Do života
naše obec se rozrostla o dvě děvčátka a dva přejeme všem novým občánkům obce
chlapečky. Přivítáni v tomto roce budou Jiří hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
Boháč, Klaudie Kratochvílová, Jiří Kulhánek
Klára Pölderlová
a Anežka Petržilková. Na děti, jejich rodiče,

Proběhlo svěcení zvonů v Tučapech
Dne 23. 7. se v Tučapech konala velkolepá akce, žehnání a svěcení nových zvonů sv. Jakuba a sv. Prokopa, které ve své myslkovické zvonařské dílně ulil místní zvonař, pan
Michal Votruba.
Po vysvěcení a požehnání zvonů českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem
a soběslavským farářem Janem Hambergerem, byly zvony vyzdviženy do věže místního kostela.
Marie Hodinářová

Obnovený chodník

Po opravě kanalizace, která proběhla v předminulém roce, a po stavební akci EG.D, při
které bylo do země přeloženo elektrické
vedení a vybudováno nové veřejné osvětlení, přišel čas k obnově chodníku, který
zde dlouhá léta byl. Jedná se o úsek v jihovýchodní části obce, mezi čp. 62 a 58. Chodník opravila firma Slab CZ za cenu 470.339,Kč vč. DPH. Financování rekonstrukce bylo
realizováno v rámci programu obnovy venkova, kde se půlkou podílela obec Myslkovice a druhou půlku poskytl Jihočeský kraj.

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU
JIHOČESKÉHO KRAJE

12 / SOKOL MYSLKOVICE

MYSLKOVINY

Sokol Myslkovice
Ročník 2021–2022 byl pro naše mužstvo
velice úspěšný. V soutěži okresního přeboru
jsme obsadili třetí místo a pověstnou třešničkou na dortu sezóny pak bylo vítězství
v poháru OFS Tábor.
Podzimní část jsme zvládli s pěti vítěznými
zápasy, třemi remízami a přišly jenom dvě
prohry.

Výsledky podzimní části:

Výsledky jarní části:
Dražice – Myslkovice

1:2

Myslkovice – Dražice

3:1

Myslkovice – Radětice

3:3

Radětice – Myslkovice

2:2

Tučapy – Myslkovice

0:4

Myslkovice – Tučapy

3:3

Myslkovice – Malšice

1:1

Malšice – Myslkovice

3:3

Ratibořské Hory – Myslkovice

0:3

Myslkovice – Ratibořské Hory

2:3

Myslkovice – Březnice

0:7

Dražice – Myslkovice

1:5

Vlastiboř – Myslkovice

3:2

Myslkovice – Vlastiboř

2:1

Myslkovice – Sokol Sez. Ústí

3:1

Sokol Sez. Ústí – Myslkovice

1:7

Meteor Tábor – Myslkovice

3:3

Myslkovice – Meteor Tábor B

4:2

Myslkovice – FK Řepeč-Opařany

10:1

FK Řepeč-Opařany – Myslkovice

4:3

Jarní část pro náš tým začala také velmi
dobře. Dvě vítězství a dvě remízy. Potom
ovšem přišla řada zranění, která ovlivnila
naši hru v následujících zápasech. Díky
velké bojovnosti všech hráčů a postupnému
doplňování kádru uzdravenými hráči jsme
závěr jarní části nakonec zvládli a obsadili
hezké třetí místo se ztrátou jednoho bodu
na druhého účastníka soutěže

Tabulka střelců:
F. Daniel

12

J. Spilka

2

J. Hanzal

11

K. Pazdera

2

O. Trtík

9

Š. Vácha

2

L. Neruda

7

F. Papež

1

M. Petrů

6

J. Bartáček

1

D. Jelínek

5

P. Bouma

1

J. Peltán

3
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Pohár OFS Tábor
K finálovému utkání jsme se probojovali přes
čtvrtfinále se Svinami (5:2) a semifinálové
utkání s Vlastiboří (2:1). Závěrečné utkání,
které odehrál náš tým, a na které jsme patřičně pyšní, proběhl dne 25. 6. 2022 na stadionu FK Táborsko vítězstvím nad Malšicemi 2:0. Obě branky vstřelil František Daniel.
Pohár byl našemu týmu předán za účasti
činovníků OFS Tábor a senátora Větrovského.
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Soupiska týmu:
Jan Čáp, Václav Novák, Martin Petrů, Vladimír Bína, Jindřich Vejvar, Jiří Peltán,
František Papež, Jiří Bartáček, Jan Spilka, Jakub Hanzal, Karel Pazdera, Otakar
Trtík, David Jelínek, František Daniel, Roman Antoni, Šimon Fifka, Tomáš Fifka,
Šimon Vácha, Aleš Zelenka, Jindřich Novák, Petr Bouma, Pavel Němec
Trenér mužstva: Otakar Trtík st.
Vedoucí mužstva: Miroslav Drs
Zázemí týmu: Josef Říha, František Beránek
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Krajský pohár
Novinkou, kterou bychom chtěli prostřed- kole krajského poháru utkali na domácím
nictvím Myslkovin sdělit i lidem, kteří na hřišti s mužstvem Staré Hlíny. Zápas, který
fotbal moc nechodí, je, že jsme se rozhodli pro nás skončil vítězně, rozhodla až druhá
poměřit síly s mužstvy, která hrají ve vyšších půle, kdy padly 2 branky, přičemž všechny
třídách a přihlásili jsme náš manšaft do kraj- šance soupeře odrazili oba naši brankáři.
ského poháru. V sobotu 6. 8. jsme se v před- Končilo se s výhrou 2:0 pro Myslkovice.

Rádi bychom tímto pozvali
všechny příznivce fotbalu
a zejména Sokolu Myslkovice
na následující sezónu 2022–2023.
Začínáme 27. 8. v 17 hodin na domácím
hřišti zápasem s TJ Březnice.
Přijďte nás podpořit.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem hráčům za bojovnost a přístup
ke všem zápasům, i když některé z nich rozhodně nebyly jednoduché,
dále děkujeme vedení, příznivcům a fanouškům a v neposlední řadě
obecnímu úřadu Myslkovice a sponzorovi Transporte Richter.
Otakar Trtík, Miroslav Drs
Jménem obce Myslkovice děkuji našim fotbalovým
reprezentantům - každému hráči, trenérovi, vedoucímu
mužstva i všem, kteří se starají o to, aby dlouhá tradice
myslkovického fotbalu žila i nadále. Vidím skvělý tým, který
chce vítězit a umí stát při sobě jak na hřišti, tak i mimo něj.
Fandíme vám!
Za zastupitelstvo obce Gustav Fifka, starosta
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Dnešní zastavení v rubrice „Lidé naší obce“ je jiné než obvykle. Jednak tím, že představuje
hned dvě osobnosti najednou a mj. také tím, že ani jeden z těchto dvou mužů nepochází
a dokonce ani nežije v Myslkovicích. A přesto k nim mají velice blízko, protože vedou
manšaft, na který jsme hrdí – Sokol Myslkovice. Hrdí jsme nejen kvůli tomu, že se mu daří,
ale v dnešní době i proto, že vůbec existuje. To, co bylo v minulosti samozřejmou součástí
každé vesnice už dnes tak běžné není. V tomto čísle Myslkovin vám představujeme vedoucího mužstva a trenéra mužstva TJ Sokol Myslkovice.

Miroslav Drs a Otakar Trtík
Co tedy vlastně máte s Myslkovicemi společného?
O.T. Oba jsme za Myslkovice léta hráli. Já jsem
do Sokola přestoupil z Unionu Žižkov v roce
1993. Tehdy jsme tady v obci koupili chalupu.
O deset let později náš tým postoupil do okresního přeboru a od roku 2009 jsme s Milanem
Rejtharem trénovali Myslkovice. Přijali jsme
však tehdy nabídku hrát pod Soběslaví. Všechno se sice odehrávalo tady, ale bylo to pod hlavičkou Soběslavi. Odehráli jsme tak šest sezón.
Za Myslkovice, jako obnovený oddíl, jsme pak
museli hrát zase od čtvrté třídy, tu jsme vykopali hned, třetí třídu taky asi za rok, a od postupu
do okresního přeboru hrajeme stále tuto soutěž.
M.D. Já jsem do Myslkovic přestoupil v červenci 1981 ze Sokola Deštná. Nejdřív jsem
tady působil pětadvacet let jako hráč a potom
jako vedoucí mužstva. Chtěl bych ale zmínit
dva důležité činovníky myslkovického fotbalu, kteří už nejsou mezi námi – pan Jaroslav
Vácha a pan Jaroslav Karpíšek (Migala).
Kolik je v současném mužstvu „Myskovičáků“?
O.T. Většina kluků je samozřejmě ze Soběslavi, ale musím říct, že si udělali k Myslkovicím vztah. Z místních je tady Franta Papež,
Aleš Zelenka, Martin Petrů, Vašek Novák,
Šimon a Tomáš Fifkovi a Roman Antoni.
Letošní sezóna je pro Sokol Myslkovice úspěšná - v okresním přeboru jste třetí, vyhráli jste

okresní pohár OFS Tábor. Čemu to připisujete?
O.T. Kádr, který teď máme, je stabilizovaný.
Působí zde řada hráčů, kteří už mají takzvaně
odkopáno. Důležité je, že na každém tom postu hrajou zkušení kluci. Když si vezmu např.
jména Bína, Pelty, Papež, Hanzal, Spilka… to
jsou všechno kluci, kteří už ví, co dělají. Na
druhou stranu je výborné, že můžeme mužstvo doplnit mladšími hráči, kteří sice zatím
tolik zkušeností nemají, ale pomalu se už do
toho dostávají. Také jsme letos měli dost zranění a v takových chvílích je každý, i mladý,
nezkušený hráč důležitý. Když je v zápase
výsledek takříkajíc „v kapse“, tak mladí kluci
dostanou příležitostí víc a když je boj, tak pochopitelně nasazujeme osvědčené koně. Ale
každý má v týmu šanci se rozvinout a aktivně
zapojit a ti mladí kluci snahu a chuť rozhodně
mají. Na tréninky chodí, hrát chtějí.
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Co nám o týmu prozradíte?
O.T. Tohle je hrozně dobrá parta. Například když jsme loni od obce získali peníze
na opravu šaten na hřišti, kluci šli a zrekonstruovali si to sami! Kde je tohle ještě možné
vidět? Navíc ty šatny jsou krásné, ať přijedeš
kam chceš, tak na okrese tohle prostě nevidíš.
M.D. Kluci při sobě drží. Když je někdo
v problému, dokážou se za něj postavit a pomoct mu, to už prokázali mnohokrát. Fakt je
to skvělý manšaft.
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Dá se pro to něco udělat?
O.T. Tak asi o sobě dát trochu víc vědět. Teď
jsme se přihlásili do krajského poháru, to by
taky třeba mohlo pomoct.

Řekněte nám něco o tom.
M.D. Jako vítězové okresního poháru jsme
dostali nabídku se přihlásit do poháru krajského. Je to soutěž zřizovaná krajem a týmy
jsou už první A třídy a první B třídy. Určitě
sem přijedou zajímavější soupeři. Toho by
se dalo využít a zkusit pozvat lidi nejen na
Co říkáte na to, že v obcích teď fotbal dost sko- ta utkání, ale zkusit zvýšit povědomí o místmírá a někde dokonce úplně skončil.
ním fotbale i třeba nějakou dětskou soutěží
O.T. Já říkám „když chceš moc, nebudeš mít před tím zápasem, těžko říct co by zvedlo
nic“. V Želči měli áčko, béčko krásnej areál zájem lidí.
a teď tam hrajou v nájmu Měšice. Podobný Jinak ale platí, že i kdybychom v krajském
osud může, podle mě, postihnout i třeba poháru neuspěli, tak jsme pořád nasazeni
Lom. Taky si myslím, že na rozpad oddílů do okresního poháru OFS Tábor – stejně,
měl vliv Covid. Dva roky se defacto nekopa- jako tomu bylo i letos.
lo, spousta lidí z toho vypadla a přestala hrát.
Pohled do nejbližší budoucnosti?
Tohle nás naštěstí minulo.
Do budoucna rozhodně chceme, aby se to
Děláte nějaká soustředění?
tady co nejdéle udrželo, i když to bude boj.
M.D. Dřív jsme jezdili na soustředění na Máme to tady rádi.
Choustník. To bylo dobrý, teď už to ale ne- Trošku máme strach z toho, aby nás neopusjde. Kluci mají rodiny a práci. Ale bylo to tili hráči, kteří jsou pro tým klíčoví. Nebodobrý, dost jsme se tam naběhali a taky jsme jím se říct, že třeba Franta Papež nebo Láďa
Bína by ještě mohli Myslkovicím hodně dát,
se tam dost nablbli.
a proto bychom si přáli, aby tady ještě poJak hodnotíte spolupráci s obcí, kterou reprekračovali a rozjeli pro tu obec fotbalovou
zentujete?
radost ještě alespoň nějaký ten rok. Jejich
M.D. Spolupráce s obcí tady byla perfektní kvalitu by se nám špatně nahrazovalo.
vždycky. Jak za Karla Podráského, tak za Jir- Pozitivní je, že do týmu přicházejí dva noví
ky Vrhla a teď to taky pokračuje. Né v každé hráči - Jindřich Novák z Chýnova a Ondra
obci to tak je.
Černý ze Sokolu Holasovice, to je u Opavy.
Tak snad je šance.
Je něco, co by se podle vás dalo zlepšit?
O.T. Přáli bychom si, aby se zvýšila účast Děkuji vám oběma za rozhovor a přeji mymístních. Třeba těch lidí, co dřív fotbal hráli. slkovickému fotbalu, ať žije a vzkvétá a vám
Prostě kdyby chodilo víc lidí nás podpořit. osobně hodně zdraví a sil do dalších let.
Vždyť je to i taková společenská akce.
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100 let oficiální vedení
kroniky obce Myslkovice.
V letošním roce - 2022 je tomu právě sto let,
nika uložena na zemském úřadu v Praze,
kdy se začala oficiálně psát kronika obce
kam byla na rozkaz německé správy odeMyslkovice, a to od roku 1922, neboť podle
slána. Obci byla vrácena 1. 5. 1947.
vydaného zákona v roce 1920 byla uložena • Druhým kronikářem byl pan Jan Neruda
všem obcím povinnost zapisovat místní
z čp. 83 a to od roku 1947 do roku 1953.
paměti do obecních kronik.
Ve stručnosti doplnil i chybějící roky 1939
-1943.
• Od roku 1953 vedl kroniku pan Václav
Trešl z čp. 120, který zapisoval události až
do roku 1974.
• V roce 1975 byl jmenován kronikářem
pan Jan Masojídek z čp. 92, dění v obci
zaznamenával do roku 1981.
• V letech 1982 - 2001 funkci kronikářky
vykonávala paní Božena Netrestalová
z čp. 106.
• Od roku 2002 do roku 2009 kroniku psala
paní Jana Vychodilová z čp. 117.
• Od roku 2010 je kronikářkou paní Marie
Hodinářová z čp. 119.
Avšak ještě dávno před tím, než se začala
psát kronika oficiálně, mnohé události
z naší obce, si ve svých soukromých kronikách zapisovali mnozí naši spoluobčané.
Byli to zejména Václav Trešl, Václav Vančata,
František Kubálek, František Neruda. Pisatelé zaznamenávali především tehdejší život
zdejších obyvatel. Díky nim se dozvídáme
o dávné minulosti týkající se naší obce.
• Prvním oficiálně jmenovaným kronikářem byl František Novák z čp. 50, který
vedl zápisy od roku 1922 do roku 1939.
• Od roku 1939 až do roku 1947 byla kro-

foto: soukromý archiv
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K příjemnému posezení při procházkách
cestami kolem naší obce zvou nově vyrobené
lavičky s originálním vyřezávaným reliéfem. V těchto dnech je ve své řezbářské dílně
dokončuje, a na krásných místech v krajině rozmisťuje, pan Vladimír Hrbek. Podle
jeho slov připravuje celkem šest takto jedinečných kusů a přenechává je zcela nezištně
k užívání všem, kteří se chtějí na své cestě
chvilku zastavit. Jménem obce, jejích obyvatel i kolemjdoucích poutníků, chci za tuto
nezištnou aktivitu Vladimírovi a všem, kteří
se na přípravě jakkoli podíleli co nejsrdečněji poděkovat.
Gustav Fifka

S TA R É

P O V Ě S T I

M Y S L K O V I C K É

Kovář
ve zvířecí
podobě
V Myslkovicích žil před mnoha lety kovář,
doslova všeuměl. Léčil lidi, trhal jim zuby,
dovedl pomoci dobytku a v řemesle vynikal
jako málokterý v tom oboru.
Jen jedno nedokázal, a to ho strašně trápilo.
Ať dělal, co dělal, nikdy se mu nepodařilo
svařit ráfek na kolo vozu. Tato skutečnost se
brzy roznesla a lidé se s podobnými zakázkami začali raději obracet na kováře ve vedlejší vsi.

To našemu kováři nemohlo být jedno
a velice těžce to nesl. Jednou, když už si
skoro zoufal, si všiml, jak na dvoře kovárny
jeho čuník vyryl čumákem hlínu zvláštní
barvy. Vzal jí trochu do ruky a pořádně ji
prohlédl. A tu ho zničehonic napadlo, že by
ji mohl použít při sváření.
Hned to zkusil - a ejhle! Svár ráfku držel jak
židovská víra. Kovář byl radostí bez sebe
a hned rozhlásil, že bude lidem svařovat, na
co si vzpomenou.
Jeho radost ale netrvala dlouho. Jak už to
na světě bývá, lidé si z něj začali utahovat,
že bez prasete by to nedokázal. To kováře
popudilo natolik, že milého čuníka umlátil.
Za trest se tu kovář občas zjevuje ve zvířecí
podobě a čeká, kdo se s ním polaská. Jen tak
může být vysvobozen…
pro Myslkoviny zpracovala
Marie Hodinářová
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Obecní knihovna je i místem setkávání
Již na počátku prázdnin proběhla v naší
knihovně malá změna - nově jsem starost
o knihovnu přebrala já. A aby vše probíhalo
hladce a knihovna byla otevřená opravdu
každý týden, bude mi pomáhat také má
rodina.
Zatím se s naší knihovnou seznamuji a pracuji na digitalizaci tak, aby v brzké době bylo
možné se v online katalogu podívat, co je
skutečně v knihovně a co je právě vypůjčené.
Bohužel, mě zaskočilo, že naše knihovna má
opravdu málo čtenářů. Je to škoda, protože
vedle naší stále se rozrůstající sbírky skvěle
funguje výměnný systém táborské knihovny.
Máme tak na poměry obecní knihovny
opravdu velký výběr a to i poměrně nových
knížek. Pokud i tak u nás nevyberete, lze
další soubor knih z výměnného fondu sestavit i podle vašich přání. Táborské knihovnice jsou velice ochotné.
Soubor jde také sestavit podle seznamu
povinné četby, tak se nebojte a klidně
seznamy přineste nebo zašlete na e-mail:
knihovna-myslkovice@seznam.cz
Tento e-mail můžete zároveň využít v případě jakéhokoli dotazu.

Výhodou malé knihovny je, že ve frontě na
knihu nečeká zástup čtenářů, a tak na Vás
není vyvíjen tlak, že je knihu potřeba hned
vrátit, což se zrovna při povinné četbě či
v období letních dovolených může hodit.
Má předchůdkyně Vendula Podráská
odvedla velký kus práce, hlavně co se týče
vytřídění starých nepůjčovaných knih.
Bohužel, o tyto knihy není zájem, a tak Vás
prosím, pokud byste o nějaké z nich stáli, ať
už na čtení nebo různé vyrábění, zajděte se
do knihovny podívat.
Na závěr bych ještě ráda připomněla, že
bychom byli rádi, pokud by se knihovna
stala také místem setkávání. Pro děti je zařízený dětský koutek i s projektorem, dospělí
mohou v knihovně posedět a dát si kávu.
Doufám tedy, že knihovna bude nadále
pokračovat v dlouholeté tradici a hlavně, že
ji objeví více čtenářů.
Krásné léto a spoustu dobrých knížek!
Tereza Novotná

Letní promítání úterý 16. 8.
Pohodový letní večer v zámeckém
parku s filmem „Špunti na vodě“.
Začínáme ve 20:30 / Vstupné dobrovolné
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Každý to „prostě“ ví
Asi to známe každý: Lidé se sejdou u stolu,
dobrého jídla či pití, přátelé, příbuzní, blízcí
i vzdálení. Hovor přeskakuje z tématu na
téma a velmi často zamíří do známých vod:
Co ti druzí? Proč soused prodal auto? Co
dělá jeho dcera? Co si myslí jeho žena? Kdo
nás naštval, koho nechápeme a kdo to dělá
špatně? Tak snadno a rychle sklouzneme
k mluvení o druhých lidech, že si toho často
ani nevšimneme. Jaksi automaticky máme
na každého názor a nebojíme se ho sdělit,
alespoň ne mezi svými, ve zdánlivě bezpečném kruhu svých posluchačů.
Děláme to někdy každý, i bez zlého úmyslu.
Prostě se nějak snáz mluví o tom, co vidíme
okolo sebe, než o tom, co se děje uvnitř nás.
Pokud o lidech mluvíme a rozšiřujeme něco,
co pravděpodobně ani není pravda, jsou to
pomluvy.
Ve výzkumu věnovanému pomluvám zjistil
britský psycholog Robin Dunbar, že až dvě
třetiny každého rozhovoru jsou věnovány
klepům. A ač mezi lidmi panuje všeobecné
přesvědčení, že pomluvy a drby jsou oblíbenou kratochvílí žen, Dunbar tvrdí, že mezi
muži a ženami není v tomto ohledu rozdíl. Jiný výzkum ukázal, že pokud máme na
výběr pravdivou verzi a pomluvu, dáváme
přirozeně přednost informaci vymyšlené. Každý jsme asi zažil situaci, kdy jsme
se doslechli to, co se o nás říká a nebyla
to pravda. Dá se nad tím mávnout rukou,
někdy to ale může zabolet, jelikož opravit
nepravdivé drby o sobě dovedeme těžko.
Není ani tak důležité zamyšlení, kde se
„drbání“ vzalo. Lákavější je úvaha, co s tím
každý můžeme dělat. Proč tolik času našeho
života věnujeme přemýšlení a komentování
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ostatních lidí, když zároveň víme, jak moc je
náš čas vzácný. Kdybychom se každý vědomě
pokusili mít svá ústa na uzdě a kdykoli bezcílně začneme v hovoru brouzdat po jiném
dvoře, sami sebe zabrzdili a vyprovodili
bychom se na svůj vlastní pozemek. Zjistili
bychom kolik prostoru tento nešvar v našem
životě zabírá. Možná se tento způsob rozhovorů předává mezi lidmi z generace na generaci a učíme se to jeden od druhého, až už
nás ani nenapadá, že by to mohlo být jinak.
Mám ráda otevírání možností, nemohu si
proto pomoci a baví mě si představovat, jak
si s tímto zvykem kreativně poradíme.
Představuji si, jak blízko bychom si byli, kdybychom se na rodinných oslavách, večírcích
a náhodných setkáních bavili pouze o sobě
a těch, kteří tam s námi jsou. Postupně by
z hovoru vymizely větu typu: „Už jsi slyšel,
že…“ „Neměl bych to nikomu říkat, ale…“
„Nechci ji pomlouvat, ale…“ Nahradily by
je sdělení jako: „Poslední dobou dělám…“
„Často přemýšlím nad…“ „Zajímá mě, jak
to vidíš ty…“. Pokud bychom sdíleli těžkosti s druhými lidmi, což je naprosto přirozené, mluvili bychom více o tom, co to dělá
s námi, než o tom, jací jsou ti druzí. Je jasné,
že se změna nestane hned a drbání nevymizí
úplně. Pokud nám ale mluvení o druhých
není příjemné, můžeme se vždy rozhodnout
se do takového rozhovoru nezapojit, změnit
téma nebo mile upozornit, že o jiných lidech
neradi mluvíme v jejich nepřítomnosti.
Zkusme každý z nás omezit takový druh rozhovorů a věnujme raději pozornost tomu,
s kým mluvíme. A když zjistíme, že nemáme
jiné téma než drby, můžeme klidně pomlčet.
Příjemné srpnové rozhovory přeje
Petra Bradová
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V červenci byla dokončena stavba kamenné
zdi, čímž byla završena první etapa výstavby
chodníku. Chátrající původní opěrnou zídku
nahradila nová, masivní stavba, která je projektována na udržení terénu za ní a zároveň, díky použití stejných kamenů, zachovává původní ráz obce. Zbývá ještě dokončit
terénní úpravu budoucího trávníku.
Její součástí je také široký výklenek pro
umístění kontejnerů na tříděný odpad.
Oproti původním pěti nádobám bylo stanoviště rozšířeno na sedm nádob, mezi které
přibyl také kontejner na recyklovatelné kovy.
Nově tak můžeme třídit také plechovky, plechová víčka či hliníkové uzávěry.
Ve vlastním zájmu prosím udržujte kolem
kontejnerů pořádek a neodkládejte zde nadměrné odpady – pro ty existuje sběrný dvůr.
Udržujte naši obec čistou.

NEODKLÁDEJTE ODPAD
PŘED SBĚRNÝ DVŮR
Využívejte otevírací doby obecního sběrného dvora,
která je každou 1. a 3. sobotu v měsíci od 9 do 10 hod.
V ojedinělých případech se můžete obrátit na starostu
nebo místostarostu a požádat o individuální otevření
sběrného dvora. Je to lepší než složit odpad před vraty
a přenechat starost jiným. Děkujeme!!
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Kontejner na textil

Vzhledem k častým problémům s vyvážením kontejneru na textil, zastupitelé rozhodli
oslovit jinou svozovou firmu. V červnu byla
uzavřena smlouva s firmou Dimatex CS,
spol. s r.o., Stráž nad Nežárkou. Tato firma
zajišťuje svoz textilu mj. i v některých dalších obcích v okrese Tábor. Umístění obecního konejneru zůstává stejné – nedaleko
Jednoty. Svozová firma bude obnošené šatstvo a párovanou obuv vyvážet pravidelně
jednou za 28 dní nebo dle domluvy. Sesbírané textilie jsou určeny částečně pro humanitární účely, částečně se přepracovávají na
technické textilie určené k dalšímu použití.
Dodržujte několik zásad:
• Textil i boty by měly být čisté, aby je
bylo možné i nadále používat.
• Veškeré věci zabalte do igelitového
pytle nebo tašky.
• Do kontejneru nepatří kusy šatstva,
které jsou roztrhané, znečištěné nebo
jinak znehodnocené. Všechno oblečení, které do něj vkládáte, by mělo
ještě splnit svůj účel.

aby i jim udělalo svou službu. V Čechách
působí několik společností a organizací,
které se zpětným odběrem zabývají a řeší
pak následně jeho distribuci ať už k různým
diakoniím a charitám anebo dalším zpracovatelům. Nevyužitelné kusy pak mohou
být předány k energetickému zpracování
a nepatrné množství se downcykluje (jedna
z forem recyklace, kdy z věci na konci jejího
životního cyklu vzniká jiná věc, ale s nižší
A jaký je další osud oblečení vloženého do
hodnotou) na hadry, pucvol, výplně nebo
kontejneru? Protože textil tvoří 5 % celizolace.
kového komunálního odpadu, je nejlepKlára Pölderlová
ším řešením předat ošacení dalším lidem,

NEODKLÁDEJTE ODPAD
VEDLE KONTEJNERŮ!
Takto odložený odpad po Vás vždy musí někdo jiný uklidit.
Rozměrné plasty, kov nebo zbytky barev odvezte do sběrného dvora (každou 1. a 3. sobotu v měsíci od 9 do 10 hod.)
Rozměrné papírové kartony rozřežte a vhoďte do kontejneru!

zveme všechny
děti i rodiče na

Veteran Car Club Soběslav a město Soběslav
vás zvou na jedenáctý ročník
orientační soutěže historických vozidel

O POHÁR MĚSTA
SOBĚSLAV
10. září 2022

Jedna z letošních zastávek bude
mj. také v Myslkovicích u zámku
10. 9. v odpoledních hodinách.
Program:
8:00 - prezentace vozidel - Soběslav, nám. Republiky
10:00 - výstava vozidel - Soběslav, nám. Republiky
12:00 start závodu - Soběslav, nám. Republiky
Více informací na:
www.vccsobeslav.webnode.cz
nebo na tel.: 775 954 023, 776 230 867 nebo 606 753 503

Kdo chce pomoci s přípravou,
ozvěte se na tel. 737 266 854

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

každé úterý 16 - 18 hod.

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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