Obec Myslkovice nabízí v době nouzového stavu prostřednictvím
dobrovolníků pomoc pro seniory a hendikepované osoby. Pokud
potřebujete pomoci se zajištěním základních potravin, drogerie
a léků, dále pak s odbornou aplikací injekcí či dávkováním léků,
kontaktujte nás na telefonních číslech 737 266 854 nebo 774 620 482.
informace na www.myslkovice.cz
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„Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat
nenávist, to dokáže jen láska.“
Martin Luther King (1929 - 1968)

Obec Myslkovice vám přeje
krásné a pokojné Vánoce
a do nového roku mnoho
zdraví, úspěchů a životní radosti.
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Milí přátelé,
tyto dny jsou nejtemnější v roce. Jako by sama
vesmírná geometrie nám podsouvala téma tmy
a nemilosrdně nás v ní koupala. Navíc letošní
tma je, z mého pohledu, ještě tmavší než kdy
jindy, protože ji nerozředíte ani setkáním s přáteli, ani ztišením v kostele, ani příjemnou večeří
v restauraci, ani zábavným programem v divadle či kině, ani punčem u stánku na zasněženém náměstí plném světel a hudby, dokonce
ani posezením u dobrého točeného piva, pokud
ho tedy zrovna nemáte naražené v garáži.
Tma se nám prostě vkradla do života. Poslouchám různé řeči – jeden si z nás například
utahuje, že nám prý pomůže, kdybychom přišli o zakázky, ale asi to bylo jenom do televize
a pak na to zapomněl. Odjinud slyším rady
„to nepůjde, to nebude fungovat, to jsi neudělal dobře!“ nebo „to se vždycky dělalo takhle!“
nebo „to je špatný…“ atd., prostě takový ten
náš tupý český folklór. Tak jsem si taky tuhle lehce zalamentoval nad otázkou, zda mi
ještě vůbec tohle všechno dává nějaký smysl.
Pak mi došlo, že je to zřejmě podstata temnoty – ptát se po nejhlubším smyslu „toho všeho“.
A je to asi dobrá otázka, možná vhodná právě
pro časy temna.

MYSLKOVINY

Dobrá zpráva je – a známe to, myslím, všichni –
že když je nejhůř, tak se stane vždycky nějaký
ten zázrak, kdy člověku do jeho marastu něco
zazáří. „Gloria in excelsis Deo“ bylo napsáno
na malé pozlacené kometě, umístěné nad vyřezávaným Betlémem, jehož scenérii jsme chodívali jako děti pozorovat s rodiči do kostela.
Podělím se s vámi o jednu světlou chvilku,
která mi zazářila uprostřed letošní prosincové tmy. Dostal jsem zprávu, že bylo vyhověno
naší žádosti o grant na výsadbu alejí kolem
Myslkovic. Tedy alejí, které alespoň z části obnoví staré zaorané cesty, na něž se, z nějakého
důvodu, mělo zapomenout. Cesty, které byly
zničeny kvůli bezbřehé ziskuchtivosti tehdejšího zemědělského giganta a kvůli upevnění moci mainstreamové většiny, jejíž zájmy
a později i právo, byly krutě vyvýšeny nad
zájmy a právo nejednoho dobrého člověka.
Byla to doba, kdy vítězili divní týpci. Mimochodem, dost překotně a svévolně tehdy měnili základní pravidla, lhali lidem, že bude líp
a omezovali jim pohyb. Prý kvůli bezpečí.
Tak ještě že je to už dávno pryč…!
Přeji vám radostné a světlem prozářené Vánoce.
Gustav Fifka

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

Zdeňce Pekařové, panu Jaroslavu Mazouchovi,
paní Věře Mazouchové, panu Romanu Mazouchovi,
paní Marii Pajerové a paní Agneše Meszárošové
paní

Obec Myslkovice Vám přeje všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví a radosti do dalších let života!
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Milé dámy, milí pánové, milé děti, přátelé a sousedé,
Obecní úřad a zastupitelstvo obce Vám co nejsrdečněji přeje
hezké a klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně zdraví, úspěchů a radosti.
CN Í
BE

M YS
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VICE
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Od vydání posledních Myslkovin proběhly dvě schůze zastupitelstva
obce (ZO) – 16. 11. a 15. 12. 2020, na kterých byly projednány
následující záležitosti.

Na schůzi 16. 11. 2020 ZO schválilo:

Na schůzi 15. 12. 2020 ZO schválilo:

Vysoutěženou cenu el. energie na 2 roky
od dodavatele VEMEX Energie a.s.,

zrušovací vyhlášku o ceně stočného,
kterou se ruší OZV č. 2/2008 a 2/2016,

smlouvu o zřízení věcného břemene Eon - přesun el. vedení pod zem,

obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za svoz komunálního odpadu,
který v roce 2021 bude 700 Kč za osobu,

kupní smlouvu na parc. č. 1507/2,
podání žádosti na čerpání dotace na
workoutové hřiště,

usnesení o výši stočného na rok 2021 zůstává stejná, jako v r. 2020 - 115 Kč za
osobu,

podání žádosti na čerpání krajské dotace
Programu obnovy venkova na výstavbu
nového chodníku,

rozpočtové opatření č. 9,

rozpočtové opatření č. 8,

rozpočet obce na rok 2021,

jmenování členů inventarizační komise
ve složení Jiří Čermák a Michal Votruba,

rozpočet fondu na obnovu
vodohospodářského majetku obce na rok
2021,

prominutí nájemného za provozování
hospody v době nouzového stavu,
připojení obce k výzvě zastupitelstva
Jihočeského kraje o podpoře urychlené
výstavby středočeské části dálnice D3,
Dále byla projednána revize požárního
řádu obce, ceny proj. dokumentace na
opravu místních komunikací, problém
s vyvážením kontejneru na použitý
textil, zkoušky nového rozhlasu, zrušení
plánovaných kulturních akcí.

návrh střednědobého výhledu rozpočtu,

prodloužení nájemní smlouvy na užívání
obecního bytu v č.p. 91, Miloš Baláž.
Dále byl projednán průběh a dílčí
výsledky auditu, cenové nabídky na
realizaci obnovy kanalizace v místních
komunikacích v Židovnách, projekty
nových úseků veřejného osvětlení
a další organizační záležitosti týkající se
provozu obce a jejího rozvoje v příštím
roce.
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„Takové svátky o ničem“
Milí přátelé, prožíváme jedny z nejhezčích
svátků v roce - svátky vánoční, které jsou
spojeny s radostí z narození, jenž vždy přináší nový život. Radost a z ní plynoucí naděje však mohou být letos zastíněny pocity
hněvu, naštvanosti, pocity strachu, nejistoty. Události posledních týdnů či dokonce
měsíců v nás všech vyvolávají různé otázky.
Ptáme se po budoucnosti, jaká bude, jak
současná „koronakrize“ ovlivní náš život.
Možná jsme někteří z nás onemocněli, možná onemocněli naši blízcí, možná jsme dokonce své blízké ztratili, možná zakoušíme
finanční či existenciální tíseň. Tyto události,
pocity a nejrůznější nepříjemná omezení,
která se neustále mění, však nemusí omezit
prožívání toho podstatného, k čemu nás vedou Vánoce. Pokud se nám vánoční svátky
scvrknou do podoby, kterou ironizuje český
spisovatel Ludvík Vaculík ve svém díle Český snář: „Vánoce, milé děti, jsou takové svátky
o ničem, kdy se radujeme z hadrů a žrádla.“,
můžeme být zklamaní. I přesto, že je tato
doba těžká, dává nám příležitost ke změně.

Nabízí, aby letošní Vánoce dostaly jiný, hlubší rozměr. Dovolte, abych nabídl křesťanský
pohled. Prvoplánově nejde jen o kritiku
konzumního prožívání, ale o to, nalézt smysluplnost. Vánoční příběh v sobě nese hluboké tajemství – mysterium. Nacházet toto
tajemství se jeví jako naplňování lidských
tužeb po smysluplném životě. Vánoční tajemství totiž v sobě nese poselství, že člověk
má stále co objevovat a není majitelem a pánem pravdy. Betlémské zrození, křesťané
věří, je mysterium stále nevyčerpaným, ukazujícím na člověka a Boha současně. Ztratíme-li tajemství člověka i Boha, zploštíme
celý náš život jenom na ono „žrádlo a hadry“.
V každém z nás je ukryta hluboká touha po
lásce. V každém věku toužíme být milováni,
ale zároveň také milovat. Vánoční mysterium - zrození betlémského dítěte nám všem
znovu dává odvahu si tyto touhy přiznat
a žít je. Křesťanské Vánoce nám zároveň
připomínají, že i když je můj život zatížen
zklamáním a selháním, i když si mohu připadat jako outsider, v betlémském tajemství
jsem obdarován nadějí, že mohu jít dál. Bůh
v narozeném dítěti Ježíši říká každému z nás,
že nejsme zapomenuti, že On nám věří. Síla
vánočního mysteria je tak znovu nejen o vánocích nevyčerpatelným zdrojem smysluplnosti pro každého člověka.
Přál bych nám, aby ty letošní Vánoce, více
než kterékoli jiné, pomohly objevovat to
podstatné: Aby nejen o Vánocích, ale v celém našem životě bylo přítomno stále inspirující, nadějeplné a k lásce zvoucí Tajemství.
Jan Hamberger, farář
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Co se skrývá za svátkem Tří králů?

Svátek Tří králů je spjat s legendou o mudrcích, kteří přišli do Betléma vzdát hold novorozenému Ježíškovi a předat mu dary - zlato,
kadidlo a myrhu. Tehdy byla hodnota myrhy
a kadidla zhruba stejně vysoká jako zlato.
Svátek Tří králů - 6. ledna - odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Mezi ně patří
žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena K+M+B+ letopočet. Nejedná se však o počáteční písmena
jmen Tří králů - Kašpar, Melichar, Baltazar,
jak se lidově traduje, nýbrž o zkratku latinských slov „Christus mansionem benedicat“,
což v překladu znamená Kriste požehnej tomuto domu. Tříkrálové křížky za písmeny
symbolizují Nejsvětější Trojici - Otce, Syna
a Ducha Svatého a znamenají požehnání,
které mělo ochránit hospodářství proti zlým
kouzlům, neštěstím a pohromám.

Svátkem Tří králů vrcholí dvanáctidenní
vánoční období. Býval plný tradic, zvyků
a věštění budoucnosti, tak si některé pojďme
připomenout:
V dřívějších dobách se za Tři krále převlékaly chudé děti, které se snažily vykoledovat co
nejvíce jídla.
Na tříkrálovou koledu chodili též kantoři
se svými žáky a někde kněz s ministranty
i s kostelníkem. Modlili se, zpívali, vykuřovali domy kadidlem, kropili svěcenou vodou
a na dveře psali ochranný nápis K+M+B+
spolu s letopočtem. Za to dostávali odměnu.
V den svátku Tří králů se věštila délka života
podle zapálené svíce, stejně jako na Vánoce
se lilo olovo, zdraví se v tento den dalo upevnit buď potopením do řeky, nebo vypitím
posvěcené vody na lačno. Tradičním pokrmen býval tak jako na Velikonoce mazanec,
do kterého se vkládala mince.
Pro nás svátek Tří králů znamená konec svátků, odstrojení vánočního stromečku a sklizení vánoční dekorace. Pokud se to nestihne
tento den, počkáme až do Hromnic, tedy
2. února.
Na Tři krále i dnes potkáváme koledníky
většinou s humanitárními sbírkami, které
pomáhají potřebným lidem.
Marie Hodinářová
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Říká se, že doma není nikdo prorokem. Je tím zřejmě myšleno, že někdy více obdivujeme lidi odjinud a ti vlastní - no co by nám přece měli říkat… Udělejme si malou sondu do toho, jak jsme na tom v této věci u nás v Myslkovicích. Někdy svoje sousedy ani
neznáme nebo na ně víme jenom to špatné, ale vždy se můžeme zkusit podívat i jiným
pohledem. V redakční radě Myslkovin proto vznikl zajímavý nápad představit postupně
některé naše sousedy, jejichž životní cesta je něčím inspirativní a může pozitivně ovlivnit každého z nás. Ať už tím, co dělá nebo jak se staví k životu. Nebo se zkrátka dozvědět
něco hezkého o někom, koho třeba neznáme, přestože žije blízko nás.

Jan Vítek

Honzo, jaká byla tvoje cesta ke keramice?
Po studiích jsem pracoval několik let jako
ajťák a potom deset let jako ekonom. Ta práce mě vůbec neuspokojovala, protože jsem
typ člověka, který potřebuje vidět hmatatelný výsledek své práce. Keramikou jsem se
v té době bavil ve svém volném čase. Ve čtyřiceti letech jsem si řekl, že jsem třeba v půlce svého života a že je blbost dělat, co mě
nebaví, a raději druhou půlku prožít hezky
a živit se, třeba i za málo tím, co mě těší.
Na jaře 1989 jsem tedy seknul se zaměstnáním a začal naplno s keramikou. A nakonec Víš, kam nejdál ve světě se tvoje keramika dose potatil i syn Filip, se kterým svorně živ- stala?
nost vedeme.
Přehled o tom, kde všude mají moji keramiVí se, že o tvou keramiku je zájem nejen v ČR, ku moc nemám, ale posílal jsem balíky např.
ale i v zahraničí. Kde všude si tvé dílo mohou na Nový Zéland, do USA, Kanady a do řady
lidé nejčastěji koupit?
zemí v Evropě.
Za normálních okolností máme s Filipem
hlavní odbyt na řemeslných trzích, ten je Jakých svých úspěchů si nejvíce ceníš?
však letos kvůli covidu, bohužel, nulový. Je to např. cena z Berounských hrnčířských
Prodáváme z našich internetových stránek. trhů v konkurenci asi 350 keramiků.
Občas máme nějakou prodejní výstavu
v Česku nebo i v zahraničí. Nejdál to bylo Co tě na tvém řemesle nejvíc těší?
asi v Holandsku, v jedné galerii v Haagu, Kreativita toho řemesla a jeho pradávná tradikde se docela dost prodalo. Zpočátku jsem ce. Od dětství jsem měl výtvarné sklony (otec
byl sochař) a hrnčířina je velmi tvůrčí práce.
vystavoval i ve Vídni.
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ménem, jsme zažili rok po přestěhování sem.
Vítání občánků – v chodbě před zasedací
místností postává kromě nás několik rodičů se svými dětmi. Po nějaké době nám pořadatelka dává pokyn, že máme jít dovnitř.
Nějak se k tomu nikdo nemá, tak jdeme se
ženou i s naším občánkem dovnitř. Ouha,
Kupují si tvou keramiku i lidé z Myslkovic?
zvednutá paže nás zastavuje: „Vy počkejte,
vy
až potom. Nechápeme, kdy potom. Pak
Ano, kupují. Máme několik stálých myslkonám
to dochází, jsme náplava a jsou zde
vických zákazníků. Všichni případní další
i
„praví
myslkovičtí“ občánci. Co dodat.
budou u nás vítáni.
Co bys v Myslkovicích zásadně změnil a co se
ti tady nejvíc líbí?
Líbí se mi zbytky míst, která připomínají dávnou minulost vsi, jak kamenné zídky, pár chalup, udržovaných v původním stavu, zbytek
mohutných stromů, které se nestihly pokácet.
Musím také zmínit krásně zrekonstruovanou
kapličku s verši Václava Renče a z poslední
doby pěkně upravený prostor před zámkem.
Cítila to stejně i tvoje rodina?
Je potřeba udělat něco s polními cestami
Já i žena jsme vyrostli v Praze a máme tam kolem vsi. Po každém větším dešti jsou naspoustu přátel a Prahu milujeme. Ale není prosto neschůdné. Také se mi hodně nelíbí
zase takový problém sednout do auta a za lampy veřejného osvětlení podél silnice, ktehodinu a půl tam jsme. Děti, kromě Filipa, ré jsou snad vhodné do města, ale ne do vsi.
už zase všechny bydlí v Praze.
Nízké lampy by působily přívětivěji.
Kdy a čím ti tahle obec učarovala a jak došlo
k rozhodnutí tady zakotvit?
Obec mi neučarovala, nýbrž mi učarovala
moje žena, jejíž rodiče mají v Myslkovicích
chalupu. Bydleli jsme v Praze, měli jsme
malé děti a ten náš statek jsme původně
koupili, abychom měli kam vypadnout na
víkendy. Nakonec jsme tady natrvalo.

Jak se vám tady žije?
Děkuji za rozhovor a přeji, ať se ti i tvé rodině
Já jsem tu spokojený, do práce chodím přes daří a Myslkovice ať jsou vám dobrým mísdvůr, život je jednoduchý. Horší to bylo pro tem pro váš život.
mou ženu, která coby matka čtyř dětí s vysokoškolským vzděláním v dostupném okolí
nesehnala odpovídající zaměstnání.
Co si myslíš o českém venkovském fenoménu
dělení na rodáky a náplavy? Setkáváš se v Myslkovicích s něčím takovým? Co si o tom myslíš?
Samozřejmě je to cítit. Zpočátku jsme to vůbec nemohli pochopit, protože v Praze nic
takového neexistuje. Je to strašně hloupé.
První, trochu šokující setkání s tímto feno-
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Budeme mít
Workout?
V dnešní nelehké době, kdy jsme všichni
zažili kvůli vládním nařízením omezení na
volném pohybu, a kdy mohou být uzavírána
sportoviště jak ta vnitřní, tak i ta vnější, vedení obce dospělo k názoru postavit venkovní posilovnu – workout.
Co to vlastně workout je? Jedná se o moderní disciplínu ke cvičení těla bez ohledu na
věk. Všem, kteří dávají přednost pohybu na
čerstvém vzduchu nebo neradi chodí do posilovny, se naskytne vhodná příležitost pro
zlepšení jejich kondice. Aktivní venkovní
cvičení s vlastní tělem bez ohledu nebo s cizí
pomocí mají za cíl udržovat nebo zdokonalovat fyzické a duševní schopnosti.
Pořízení takového hřiště však není levná záležitost, obce by jen stěží mohli budovat nová

MYSLKOVINY

sportoviště ze svých rozpočtů, které jsou
limitovány a v posledních letech mají spíše
klesající tendenci a ve výhledu tomu nebude
asi jinak. Proto obec bude usilovat o mimořádnou podporu ve formě dotace z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
V naší obci se nabízí několik vhodných lokalit na výstavbu workoutového hřiště. Hlavními faktory pro rozhodování byla dostupnost,
komplexnost a v neposlední řadě i diskrétnost, aby si mohli přijít zacvičit i úplní začátečníci a nemuseli mít ostych před publikem.
Z těchto důvodů bylo vybráno místo u víceúčelového hřiště vedle toho fotbalového.
Doplní a rozšíří nám tak náš sportovní areál
a rozšíří nám tak možnost pěstovat v sobě
sportovního ducha.
Kdy se můžeme na nové hřiště těšit? Když
nám bude přát štěstí při získání dotace, tak
úsilí, které za tím vším stojí, se nám promění
v nové sportoviště již příští rok. Tak sportu
zdar a workoutu zvláště.
Roman Pölderl

ZIMA 2020–2021
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Co s nepotřebným textilem

V naší obci je naproti potravinám umístěn
sběrný kontejner na použitý textil, myšlenka zpětného odběru a následná recyklace tohoto odpadu je skvělá. Vedení obce však se
stávajícím poskytovatelem služby není spokojeno z důvodu, že vyprazdňování naplněného boxu je realizováno až po urgencích
a v dlouhých intervalech. Proto obec hledá
nového spolehlivějšího partnera, aby kapa-

DO KONTEJNERU PATŘÍ:
ODĚVY, ODĚVNÍ DOPLŇKY,
KABELKY A TAŠKY, PÁROVÁ
OBUV, HRAČKY, BYTOVÝ TEXTIL
(POVLEČENÍ, ZÁCLONY, UBRUSY,
DEKY).

cita sběrného místa byla maximálně využita,
navíc aby použitelné kousky oblečení byly
použity pro humanitární účely.
Pro další smysluplné využití našich neupotřebitelných svršků je nezbytná spoluúčast nás
všech „přispěvatelů“. Co tím máme na mysli?
V poslední době se v naší obci rozmohl nešvar, odhazovat do sběrného boxu (nebo do
jeho okolí) velmi znečištěné kousky textilu,
které následně kontaminují i čisté hezké oděvy, využitelné k distribuci k potřebným jednak v České republice, tak i v jiných zemích
postižených různými druhy neštěstí.
Vámi darované oblečení prosím odkládejte
do kontejnerů neroztrhané, vyprané a zabalené v igelitových taškách nebo pytlích.
Pokud všichni dodržíme zásadu, usnadníme
proces při vyprazdňování kontejneru, které
je prováděno ručně, ale balením také předejme nežádoucímu poškození nebo znečištění během přepravy do skladů a třídíren.
Pokud byste oblečení nechtěli odkládat do
kontejneru, je tu ještě jedna možnost. Zkuste se zeptat v dětských domovech, azylových
domech, v charitách apod., zda nepotřebují
oblečení pro své klienty. Vaše oděvy tak mohou udělat radost jiným.

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ:
KOBERCE, MATRACE, MOLITAN,
MOKRÝ, ZNEČIŠTĚNÝ! NEBO
PLESNIVÝ TEXTIL, NETEXTILNÍ
MATERIÁLY

TYTO MATERIÁLY ODKLÁDEJTE
DO SBĚRNÝCH DVORŮ!
Klára Pölderlová
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Obec v současné době řeší revizi a aktualizaci požárního řádu tak, aby vyhovoval současným bezpečnostním opatřením a stále se zpřísňujícím legislativním nárokům. Na
této věci obec spolupracuje s paní Jitkou Votrubovou, která má profesní znalosti a zkušenosti a zároveň způsobilost provést také certifikaci. Abychom nežádoucím neštěstím
spíše předcházeli, než je následně museli řešit, požádali jsme paní Votrubovou o několik
užitečných rad pro nás všechny, zejména pro tuto vánoční dobu.

Klidné vánoční svátky
Končí doba adventní a začínají Vánoce.
Většina z nás má ráda hřejivé plamínky
svíček, které k tomuto období patří. Ale
je potřeba si uvědomit, že se jedná o otevřený oheň a s tím spojená nebezpečí.
Mně se nic takového nemůže stát - taková bude pravděpodobně nejčastější
reakce na naše dobře míněné rady. Ale
ano, může. Vánoční shon je doslova
živnou půdou pro nepříjemné události,
které mohou sváteční pohodu zkazit.
Záchranáři a hasiči mívají v době
svátků spoustu práce s požáry a nehodami, na kterých se podílí nervozita, stres,
spěch, únava, neopatrnost, nepozornost
či neznalost. Přijměte tedy pár rad jak
správně zacházet se svíčkami, prskavkami i františkem.

Riziko, že takový věnec vzplane, je opravdu
velké, a každoročně dochází z tohoto důvodu k požárům.
Svíčky musejí být pevně umístěny na dostatečně velké nehořlavé podložce, bránící
přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem. Důležitá je také stabilita, jinak hrozí,
že se uvolní a převrhnou. Dbejte na to, aby
byly svíčky vždy umístěny kolmo k povrchu,
kvůli rovnoměrnému hoření. Na to nezapomínejte, pokud máte svíčky na stromečku.
Mezi jednotlivými svíčkami udržujte dostatečné mezery - minimálně na 2 - 3 prsty, příNejprve si připomeňte, že svíčky hoří tep- lišná blízkost by totiž mohla vést k měknutí
lotou až několik set stupňů Celsia, a proto nebo rozpouštění svíček.
je důležité při manipulaci s nimi dbát na V blízkosti plamene svíčky nesmí být žádné
bezpečnost. Téměř jako návnada požáru hořlavé materiály. Rozhodně svíce nestavte
působí svíce na adventním věnci a dalších do průvanu k oknům, blízko záclon a závěsů,
vánočních dekoracích. Pamatujte si, že ad- k sedacím soupravám a jiným textiliím, na
ventní věnec bez ochranných podložek pod poličky nebo na skříně, k plastovým předsvíčkami může sloužit výhradně jako deko- mětům. Nečekaný průvan může způsobit vzrace a v žádném případě svíčky nezapalujte! nícení okolního materiálu nebo odlet jisker.

Svíčky jsou otevřený oheň
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Svíčky nikdy nenechávejte hořet bez dozoru! Pokud svíčky zapálíte, neopouštějte byt
či dům, dokud úplně nedohoří nebo je bezpečně nezhasnete. Svíčky nikdy nenechávejte hořet bez dozoru v přítomnosti malých
dětí a domácích mazlíčků.

Nebezpečné prskavky
Mnozí si Vánoce nedovedou představit bez
prskavek. Po jejich zapálení stoupá plamen
pomalu vzhůru a vytváří světelné efekty
v rozptylu několika centimetrů okolo. Jedná
se o otevřený oheň, a tak vznícení jehličí či
záclony je otázkou okamžiku.
Zásadně „neprskejte“ nad hořlavými podložkami jako jsou čalouněný nábytek, koberce, ubrusy apod. a nezavěšujte prskavky
na vánoční stromeček s již suchým jehličím.
Odlétající jiskry mohou popálit pokožku,

způsobit škodu propálením oblečení a nábytku, od zapálené prskavky už vznikl nejeden požár. Prskavky rozhodně nepatří do
rukou malých dětí! Jednak se mohou popálit, jednak prskavky obsahují toxické příměsi, které po požití může u dětí způsobit
závažnou otravu s ohrožením života.

Vánoční františek
Zvláštní pozornost věnujte také zapáleným
voňavým františkům. Pod nimi totiž nestačí
mít jen dostatečně velkou nehořlavou podložku, ale podložka by měla být z materiálu,
který nevede teplo.
Přeji všem, ať světlo svíček vnese do Vašich
domovů klid a pohodu.
Jitka Votrubová

Přestože topná sezóna je již v plném prou- Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se
du, nikdy není pozdě na to vyčistit komín. vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný
Když vám povodeň vyplaví dům, nebo vich- trám v komíně a špatné spáry v komíně.
řice odnese střechu, většinou jde o zásah Jasně vyplývá, že nevyčištěný komín může
vyšší moci, kterému velice těžko zabráníte za převážnou většinu požárů komínových
prevencí. Vznícení sazí v komíně ovšem vět- těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně nešinou jednoznačně poukazuje na zanedbání měli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že
péče o spalinovou cestu. Ukazuje se, že legis- dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při
lativa v péči o komíny má své opodstatnění. požárech v domácnostech.
Počet komínových požárů se každoročně Jak často kontrolovat a čistit komín? (Vyšplhá k hranici jednoho tisíce.
hláška 34/2016/Sb.)
Výkon
spotřebiče

do 50 kW (vč.)
nad 50 kW

Druh paliva
Činnost
čištění spal. cesty

Pevné

Kapalné

Celoroční

Sezónní

Celoroční

Sezónní

3x za rok

2x za rok

2x za rok

1x za rok

Plynné
1x za rok

kontrola spal. cesty

1x za rok

1x za rok

1x za rok

čištění i kontrola

2x za rok

1x za rok

1x za rok
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- Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu
6 měsíců v kalendářním roce.
- Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát
nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí
v přiměřených časových odstupech, přičemž
mezi jednotlivými čištěními a kontrolami
prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
- Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění
provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola
nejméně jedenkrát za dva roky.
Nové znění zákona o požární ochraně je
benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění
provést i sami. Jednou do roka ale musí
být provedena kontrola spalinové cesty
oprávněnou osobou - kominíkem.

MYSLKOVINY

Co mohu zkontrolovat sám? Je kouřovod
řádně upevněn? Není plášť spotřebiče nebo
kouřovod propálený? Fungují uzávěry komínových dvířek? Jsou funkční přívodní šňůry
a zásuvky u kotle? Je komín na povrchu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý? Je zařízení domácnosti v dostatečném
odstupu od komína a tepelného zdroje?

CO DĚLAT, KDYŽ ZAČNE
V KOMÍNĚ HOŘET?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý
materiál z blízkosti komínového tělesa.
Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár
v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by
dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.
Jitka Votrubová

Zbývá jen dodat, že balíčky, které děti obdržely, pořídila obec a dobrovolnicky je roznesli obecní čerti - Tomáš Mazouch, Vojta
Mašek a Šimon Fifka, dále Mikuláš Tomáš
Mrázek a anděl Soňa Benešová, kteří se ve
prospěch obce dokonce zřekli „vykoledovaných“ peněz. Z části tohoto obnosu tedy byly
doplněny větrem zničené ozdoby na vánočMilí rodiče, tento rok se negativně podepsal ním stromu před zámkem a zbytek částky
na mnoha tradičních akcích a bohužel ne- bude použit na další dětské akce, na které se
vynechal ani Mikuláše. Partu, kterou běžně spolu s Mikulášem, doufejme, budeme moci
tvoří zhruba 20 lidí, letos nahradilo 5 dob- v příštím roce opět těšit.
Šimon Fifka
rovolníků, kteří pouze roznesli balíčky podle připraveného seznamu dětí do 10 let. Ve
Obec Myslkovice děkuje paní Ivaně Novákové
většině zastávek se prakticky nic nezměnilo
(soběslavské papírnictví v ul. E. Beneše) za
oproti minulým letům - děti zazpívaly písničsponzorský dar - sáčky a mašle pro Mikulášskou
ky a dostaly zasloužené balíčky. Věříme, že
nadílku. I v této nelehké době velmi ochotně
jsme na nikoho nezapomněli a hlavně, že tato
přispěla dětem v naší obci. Děkujeme i vám všem,
tradice bude od příštího roku zase podobná
kdo svými nákupy podporujete menší živnostníky.
té, kterou známe z minulých let.

ZIMA 2020–2021

Nové hlásiče místního rozhlasu
V letošním roce byla dokončena plánovaná akce modernizace místního rozhlasu.
Všechny původní hlásiče byly vyměněny za
výkonnější a všechny jsou nyní již bezdrátové. Realizaci provedl vítěz výběrového řízení – firma Sovt Radio a byla spolufinancována Jihočeským krajem v rámci Programu
obnovy venkova. V případě, že by obyvatelé
měli problém se slyšitelností hlášení, prosíme, ať to oznámí na obecním úřadě, abychom mohli dodavatele kontaktovat a požadovat nápravu.

Cesta ke kompostárně
Vy, kteří jste na podzim navštívili kompostárnu, jste si jistě všimli zhoršeného stavu
a dočasného omezení cesty od hřiště k židovskému hřbitovu. Probíhá zde další etapa
výstavby plynovodu, kterou pro distribuční
společnost Eon a.s. provádí firma Moravské
plynovody a.s. Po počátečních neshodách
a rozpačitém postupu realizačí firmy se vedení obce dohodlo s představiteli EONu
a dodavatelem stavby na jasných pravidlech
a lepší komunikaci s obcí při výstavbě. Po
ukončení, které se plánuje na začátek příštího roku, bude zmíněná cesta opravena
a uvedena do původního stavu.

Z DĚNÍ V OBCI / 13

Poplatek za svoz
komunálního
odpadu se zvýší
Od příštího roku budeme platit vyšší
poplatek za svoz komunálního odpadu.
Roční cena se zvýší o 100 Kč na celkových 700 Kč za osobu včetně dětí.
Zastupitelstvo o této změně rozhodlo na schůzi konané dne 15. 12. usnesením č. 3/06/2020, kterým schválilo
obecně závaznou vyhlášku o odstraňování komunálního odpadu.
Ceny služeb pro obce v oblasti likvidace komunálního odpadu dlouhodobě
stoupají a již bylo ekonomicky neudržitelné zachovat současnou výši poplatku.
Reálná cena se skládá z několika složek
a po přepočtu na jednoho občana dosahuje v naší obci pro příští rok dokonce výše 828 Kč. Aby však nebyl dopad
navýšení na obyvatele tak markantní,
obec část ceny za občany dotuje. V příštím roce to úhrnem bude více než 50
tisíc Kč z obecního rozpočtu.
Cena stočného prozatím zůstává stejná
jako loni – 115 Kč za osobu. Jen bylo
nutné změnit způsob jejího zveřejnění tak, aby byl v souladu s platnou
legislativou. Čili nově cenu stočného
nehledejte mezi obecně závaznými vyhláškami, nýbrž ve formě usnesení zastupitelstva, a to pod číslem 4/06/2020.
Nezapomeňte, že poplatek za svoz
komunálního odpadu a stočné musí
být zaplaceno nejpozději do 30. dubna 2021.
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OTUŽILECKÉ OKÉNKO

Trocha fyziky na úvod: Věděli jste o takzvané anomálii vody? To je vlastnost vody, kdy
během ochlazování z vyšších teplot neustále zvyšuje svou hustotu (laicky je stále těžší) až do 4°C, kdy je hustota vody nejvyšší,
a pak při dalším ochlazování hustota opět
klesá. I při přechodu do pevného skupenství, neboli po zamrznutí. Je to takové výjimečné chování, rozdílné od ostatních látek.
A v otužileckém odvětví sportovních disciplín máme podobnou anomálii.
Fotbalové liga končí vítězstvím poháru,
v hokeji play-off a spousta jiných sportovců
končí sezónu nějakým mistrovstvím. Tedy:
končí se na vrcholu. Otužilci to mají jinak.
Voda se postupně ochlazuje až zhruba do
poloviny sezóny, kdy je takzvaný vrchol,
a pak už se zase začne ohřívat až do doby,
kdy je pak u rybníka těžké rozeznat letní nedočkavce od zimních otužilců. Tím sezóna
otužilectví vlastně končí.

NÁSTĚNNÝ
KALENDÁŘ 2021

MYSLKOVINY

Samozřejmě, že studená sprcha patří do
našeho každodenního programu i mimo
hlavní sezónu. A to můžeme doporučit vám
všem jako základ pro utužení zdraví. Není
nutné se společně scházet a sdílet fotografie
na sociálních sítích. Prostě to udělejte pro
sebe! A když se budete chtít pochlubit, klidně nám napište třeba na facebook Otužilci
Myslkovice, že jste začali s vlažnou nebo dokonce rovnou ledovou sprchou. A když se
budete chtít přidat v neděli od 15:00, budeme jedině rádi. A proč se nepřidat právě „na
vrcholu“? Otužování je jedna z mála aktivit,
co ještě není zakázána (platí v době psaní
článku 16. 12. 2020).
A mimochodem, jak byla na začátku zmiňovaná ona anomálie vody, tak
v těchto zimních dnech to můžete v rybníku vyzkoušet na
vlastní kůži. Voda u dna je
vlastně teplejší než na hladině. Kdo nevyzkouší, neuvěří!
Během uplynulého víkendu jsme do každého
domu v obci roznesli nástěnný Myslkovický
kalendář na rok 2021. Je to dárek od obce
pro občany. Kalendář vytvořili členové Fotoklubu Myslkovice. Autoři fotografií jsou: Miloš Uhrman, který zároveň kalendář graficky
upravil, dále Zdeněk Vácha, Michal Myščak,
Pavel Hrdlička a Jan Čermák. Snímky zachycují současný stav naší obce a dokonce i několik málo kulturních akcí, které v roce 2020
stihly proběhnout. Poděkování za vydařené
dílo patří členům Fotoklubu a všem, kteří se
podíleli na roznosu po obci.

Kalendář si můžete přiobjednat za cenu 99 Kč ještě do konce roku a to buďto na obecním úřadě nebo v prodejně Jednoty.

ZIMA 2020–2021

Vánoční strom

Za letošní vánoční strom vděčíme panu Nerudovi, který zareagoval na inzerát v podzimních Myslkovinách a spojil takříkajíc
příjemné s užitečným. Strom byl pokácen
a převezen na místo před zámek v sobotu
21. 11. a akci pro obec provedla místní jednotka SDH. Následně, ještě téhož dne, byl
strom dobrovolnicky ozdoben a spolu s ním
se obec postarala také o výzdobu borovice
na návsi a budovy Jednoty.
Ještě než se následující sobotu výzdoba rozsvítila, došlo v týdnu k poškození vánočního osvětlení na návsi. Po jeho opravě již vše
funguje a spolu s velkolepě nazdobenými
domy mnoha občanů se do naší vsi rozlila
vánoční atmosféra. Poděkování patří všem
lidem, kteří se podíleli a trvale podílejí na
vytvoření hezkého prostředí naší obce nejen
v době vánočních svátků.
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Otazníky nad
masopustem 2021

Tak, jako v minulém čísle Myslkovin, musíme bohužel i tentokrát avizovat, že vzhledem k vládním opatřením visí veliký otazník
nad konáním dalších kulturních akcí. Jsou
jimi tradiční zpívání u stromečku, plánovaný hasičský bál, a masopustní průvod. O případném konání kterékoli akce budete vždy
včas informováni.
Ještě krátce k masopustu. Masopust, pokud
nám vůbec bude umožněno jej v roce 2021
pořádat, by se uskutečnil v jiném termínu,
než jsme zvyklí, a to již v sobotu 6. 2. 2021.
Důvody jsou dva. Jednak aby se tradičně
nekřížil s případným masopustem ve Skalici
(13. 2.) a ten hlavní je, aby proběhl správně
v čase masopustu, tedy v době od svátku
Tří králů (6. 1.) do úterý před tzv. Popeleční středou. Tak, jak to po staletí dělali naši
předkové a jak to dodnes platí i pro nejvýznamnější světové karnevaly jako jsou např.
italské Benátky nebo brazilské Rio de Janeiro. Popeleční středou pak začíná tzv. postní
období, které se vyznačuje naopak ztišením
a křesťané se v něm čtyřicet dní připravují
na Velikonoce.
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I když má asi každý svých osvědčených receptů dost někdy není na škodu vyzkoušet i jiné
a třeba jimi obohatit naši knížku receptů. Pár
osvědčených přinášíme a pokud máte i vy nějaký zajímavý recept a chtěli byste se o něj podělit,
neváhejte a napiště nám jej. Recept na vánočku
je od paní Blanky Pánkové a podle toho, jak se
u Pánků peklo, bude určitě moooc dobrá.

VÁNOČKA
1 kostka droždí (42g)
250ml vlažného mléka
120g cukr krupice
1 vejce + 1 žloutek navíc
100g rozpuštěného másla
2 lžíce sádla
1/4 lžičky soli
cca 500g pol. mouky
hrst rozinek naložených v rumu (přes noc)
1 prošlehané vejce na potření
2 špejle
hrst sekaných mandlí na posypání
Všechny suroviny si dopředu vyndejte z lednice, aby měly pokojovou teplotu. Připravte
si kvásek tak, že droždí rozdrolíte do většího
hrnku, přilijete asi 150ml vlažného mléka,
přidáte lžíci cukru a počkáte pár minut, než
kvásek vzejde. Do mísy dejte vejce a žloutek. Postupně přidávejte máslo, sádlo, sůl,
mouku, zbytek cukru, vzešlý kvásek a zbylé
mléko. Těsto propracujte nejdříve vařečkou.
Pak ho vyklopte na vál a hněte rukama asi
10 min. Vytvarujte bochánek, vraťte do mísy
a přikryjte utěrkou. Nechte kynout na přiměřeně teplém místě 3-4 hodiny. Vyndejte
z mísy a znovu prohněte a jemně zapracujte rozinky. Těsto rozdělte na 8 nebo 9 stejně
velkých bochánků. Počet záleží na tom, zda

ovládáte pletení copu ze 4 pramenů, pokud
ano bochánků je 9 (4+3+2). Pokud ne, nevadí upleťte klasický cop ze 3. Pak potřebujete
8 bochánků (3+3+2). Troubu předehřejte na
220 stupňů. Vánočku nechte ještě 30 minut
vykynout na plechu. Těsně před tím, než ji
dáte do trouby, potřete ještě rozšlehaným vejcem a posypte mandlemi. Pečte celkem hodinu: prvních 5-10 min na 220 stupňů °C, na
dalších 25 min stáhněte na 150 stupňů a po
zbytek času pečte už jen při 100 stupních. Po
upečení nechte vychladnout až pak cukrujte.

Tyto dva recepty mohou být příjemným
zpestřením v čase plném cukroví a čokolády.

JABLEČNÝ PUDINK
cca 6 větších jablek
6 lžic cukru (nebo podle chuti)
1 l jablečného nebo pomerančového džusu
2 vanilkové pudinky (nejlépe Dr. Oetker
s pravou vanilkou)
skořice
velká zakysaná smetana
Jablka oloupeme a nakrájíme na kostičky
a chvíli podusíme s cukrem a skořicí, zalijeme
džusem (s jablečným bude pudink jemnější
s pomerančovým kyselejší) a přidáme pudink

podle návodu. Dochutíme podle chuti buď Tenhle pudink vaří kuchařky v mateřské
cukrem nebo citrónovou šťávou a nalijeme školce Duha a děti ho milují a dospělí se
do pohárů. Po vychladnutí rozdělíme navrch s chutí přidali.
lžící zakysanou smetanu smíchanou s cukrem.

VANILKOVÝ PUDINK
S TVAROHEM A CHIA
SEMÍNKY
1 vanilkový pudink (nejlépe Dr. Oetker
s pravou vanilkou)
1 tvaroh ve vaničce
cca 2 lžíce chia semínek
cukr (podle chuti)
cca 300g jahod nebo malin (mohou být
mražené)

NIVOVÉ KORNOUTKY
Jednoduchá a rychlá slaná varianta jak uspokojit naše chuťové pohárky. Tento recept patří mezi jednodušší, zvládne ho každý z nás,
i když zrovna nejsme šéfkuchaři. :-)

1 balíček listového těsta (500g)
150g sýru Niva
1 vejce
Pudink uvaříme podle návodu, před koncem
něco na posypání (hrubou sůl, kmín,
přidáme chia semínka a ještě krátce povařísemínka…)
me. Necháme mírně zchladnout a přidáme
cukr a tvaroh a důkladně promícháme. Na- Těsto rozdělíme na poloviny, každou zvlášť
plníme do pohárů a necháme vychladnout.
rozválíme a rádýlkem rozkrájíme na pásku
Jahody nebo maliny povaříme s cukrem asi 2x15 cm. Potřeme rozšlehaným vejcem
(můžeme rozmixovat nebo nechat kousky), a posypeme strouhaným sýrem. Zešikma
přidáme trochu pektinu nebo želatiny, ale smotáme a klademe na plech. Povrch popokud doma zrovna nemáte, vůbec nic se třeme vejcem a posypeme (solí, kmínem…).
neděje a nalijeme navrch pudinku. Nechá- Vložíme do vyhřáté trouby na 230°C a pečeme zchladnout a pak už hurá do něj! :-)
me dozlatova asi 10 minut.
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MYSLKOVINY

Výsadba alejí v okolí Myslkovic
V tomto roce byly podány dvě žádosti o dotaci na projekty revitalizace zeleně v Myslkovicích a jejich okolí v rámci Operačního programu Životní prostředí Evropských strukturálních a investičních fondů a Státního fondu životního prostředí ČR. Výsledek jedné
ze žádostí nám byl již oznámen s tím, že dotace nám bude poskytnuta! Příští rok tedy,
s největší pravděpodobností, začneme realizovat poměrně rozsáhlý projekt výsadby nových stromů a keřů a revitalizace stávající zeleně. Na výsledky druhé žádosti, která se
týká zeleně přímo v obci, zatím čekáme. O přiblížení připravované akce jsme požádali
jednoho z autorů projektu, paní Ing. Veroniku Vurstovou.
Aleje nebo stromořadí mají v naší krajině mohou být dominantou nebo doplňkem.
své neodmyslitelné místo. Představují linii, V prvním případě mluvíme o zelené linii
cestu nebo horizont, jež vždy udávala tak v neutěšené krajině rozsáhlých polí, alej
typický ráz naší české krajiny. Aleje mohou je tedy dominantou protínající zemědělv krajině představovat dva základní prvky, skou krajinu. V případě druhém alej nebo
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A co dalšího nás
čeká v příštím roce?

ilustrační foto

stromořadí představuje spojnici mezi městy,
vesnicemi, lesy. Oba typy liniové vegetace
jsou samozřejmě nepostradatelné pro svůj
ekologický, estetický a environmentální význam jak pro krajinu, tak především pro člověka. Údržba stávajících alejí a stromořadí,
jejich obnova či zakládání nových představuje snahu o podporu a ochranu životního
prostředí a v současné době je právě tato
snaha jednou z nejdůležitějších.
S touto myšlenkou se také zastupitelé obce
Myslkovice rozhodli podpořit ráz své krajiny, a proto vznikl projekt Revitalizace zeleně
ve správním území obce Myslkovice. Projekt je zaměřen na devět lokalit v extravilánu obce, které budou součástí architektury
a geometrie krajiny. Navržená stromořadí
jsou tvořená listnatými stromy a keři, které jsou atraktivní svými listy, plody ale také
svou proměnlivostí během roku. Do výsadeb jsou voleny rozmanité druhy listnatých
stromů, jako např. lípa srdčitá, dub letní, javor mléč, javor klen, habr obecný nebo ořešák královský. V některých případech nová
výsadba doplňuje stávající vegetaci a v jiných případech vznikají zcela nové zelené
linie, jež podpoří biodiverzitu, prostupnost
krajiny a v neposlední řadě podtrhne malebnost okolní krajiny obce.

Předně je nutno poznamenat, že to
opravdu nevíme. Letošní rok nás učí, že
plánovat si můžeme opravdu leccos, nicméně nemusí to vždy znamenat, že to
tak bude, přestože uděláte maximum.
Z plánovaných akcí, které vycházejí z potřeb občanů a rozvoje naší obce,
a které jsme částečně již letos začali připravovat – minimálně už tím, že se zastupitelstvo shodlo na rozpočtu pro příští rok, můžeme jmenovat následující.
V přípravě je výstavba části nového
chodníku od č.p. 167 směrem dolů až
k hasičské zbrojnici. Dalším úkolem je
zrealizovat projekt obnovy kanalizace
v Židovnách a mezi č.p. 62 až 149. Ve
zhruba stejné trase je plánována přeložka kabelů elektrického vedení do země
a s tím související přílož nového veřejného osvětlení. Dále nás snad čeká zmíněná výsadba alejí v okolí obce, osvětlení věže zámku a potřebná část veřejného
osvětlení na místní komunikaci mezi
č.p. 174 - 181.
Mimo to nás čeká vytvoření a schválení
strategického plánu rozvoje obce, revize plánu požární ochrany a v případě,
že vyjde dotace, tak se budeme moci
těšit na workoutové hřiště. S ohledem
na situaci kolem pandemie koronaviru
snad bude opět možné pořádat tradiční
i nové kulturní dětské či sportovní akce,
včetně Pivních slavností na vrcholu léta.
Snad bude příští rok k těmto možnostem štědřejší.

POPLATKY NA ROK 2021
TERMÍN PLATEB: 1. 2.–30. 4. 2021

možnosti úhrady:

komunální odpad
700,– Kč/osoba

převodem na účet

číslo účtu: 19024301/0100

stočné
115,– Kč/osoba

variabilní symbol = Vaše číslo popisné
nebo

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

hotově na obecním úřadě
Děkujeme za včasnou úhradu poplatků.

ZPÍVÁNÍ
U STROMEČKU

NABÍZÍTE NĚCO?
SHÁNÍTE NĚCO? CHCETE
NĚCO OZNÁMIT?
ZDE MŮŽE BÝT VÁŠ INZERÁT
VOLEJTE 737 266 854

Letos bohužel není možné uspořádat
zpívání u stromečku v duchu minulých
let, ale abychom o koledy nepřišli, tak
zazní alespoň z ampliónů místního rozhlasu večer 23. 12. od 18 hodin a kdo
chce, může vyjít se zapálenou svíčkou
nebo prskavkou před svůj dům a zazpívat si „společně“ s ostatními.

V průběhu ledna 2021 bude spuštěn nový web „Židé
v Myslkovicích“, kde se návštěvníci budou moci dozvědět
více z historie naší obce. Web čerpá z bohatých pramenů
kroniky pana Antonína Novotného. Více se dočtete v jarním čísle Myslkovin. www.zidevmyslkovicich.cz

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 sobota v měsíci
9:00–11:30

pošta

po, st, pá
út, čt
so
ne

08:00–10:30
14:00–16:30
zavřeno
zavřeno

hostinec
po, út, čt, ne 17:00–22:00
st
zavřeno
pá, so
17:00–23:00

kompostárna

obchod

knihovna

po, st
út, čt, pá
so
ne

UZAVŘENA

každé úterý 16:00–18:00

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

VZHLEDEM K VLÁDNÍM OPATŘENÍM KVŮLI COVIDU PROSÍME ZVAŽTE SVOU OSOBNÍ
NÁVŠTĚVU NA OÚ A VOLTE RADĚJI MAILOVÝ NEBO TELFONICKÝ KONTAKT. DĚKUJEME.
Myslkoviny – oficiální zpravodaj obce Myslkovice, 4x ročně vydává Obec Myslkovice, datum vydání 22. 12. 2020, Evidenční
číslo: MK ČR E 23525. Příští číslo vyjde březen/duben 2021. Své příspěvky, tipy, nápady nebo zpětnou vazbu na Myslkoviny
posílejte na obec@myslkovice.cz

