
Zpravodaj obce Myslkovice zima 2022/2023

Krásné Vánoce a šťastný nový rok
      všem přeje obec Myslkovice

„Co je život jiného, než řada stanic, kde jsme zmeškali nebo chytili svůj vlak.“
John Galsworthy, anglický prozaik a dramatik 1867 - 1933
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Milí přátelé,
jsme opět na sklonku roku, který nám – po-
dobně jako kterýkoli jiný rok – přinesl mno-
ho změn. Předně, a  to je pro naši obec vý-
znamné, proběhly komunální volby a  bylo 
zvoleno nové obecní zastupitelstvo pro vo-
lební období v  letech 2022  – 2026. Dovolte 
mi, abych jménem celého zastupitelstva 
i  jménem svým upřímně poděkoval všem 
vám, kdo jste přišli k těmto volbám, protože 
jste tím vyjádřili, že dění v  obci je pro vás 
důležité a  její směřování vám leží na srdci. 
Děkuji za důvěru, kterou jste nám projevili 
a  zároveň vás chci ujistit, že cítíme velikou 
zodpovědnost a uděláme vše, co umíme, pro 
spokojený život občanů a  kvalitní rozvoj 
naší obce, jež je naším společným domovem. 
Nové zastupitelstvo začalo pracovat v  pod-
statě hned při ustavující schůzi projednáním 
nejaktuálnějších témat, aby bylo možné co 
nejdříve sestavit návrh rozpočtu na rok 2023. 

V Myslkovinách, které právě držíte v rukou 
se vám mj. jednotliví členové nového zastu-
pitelstva představí a pokusí se nastínit svou 
vizi toho, co chtějí pro obec udělat.
Ještě mám jednu dobrou zprávu, která se 
týká samotných Myslkovin. Nově zvolená 
zastupitelka Tereza Novotná přijala nabíd-
ku spolupráce v našem redakčním minitýmu 
a  postupně se ujme jeho vedení. Jsem pře-
svědčený, že Myslkoviny jejím příchodem 
získají nový směr a tolik potřebné omlazení 
ať už témat, struktury nebo způsobu komu-
nikace.

Milí čtenáři Myslkovin, dovolte mi na zá-
věr, abych každému z Vás i Vašim blízkým 
popřál co nejhezčí prožití zbytku Adventu 
a nadcházejících vánočních svátků a mnoho 
zdraví, štěstí a radosti v příštím roce.

S úctou Gustav Fifka

Srdečně gratulujeme k významnému životnímu jubileu 
a přejeme pevné zdraví do dalších let.

Jana Souhradová
Vladimír Neruda

Marie Nováková (čp. 56)

Jan Bihári

František Molík
Jaroslav Šedivý

Jaroslava Podráská

Nově narozenému Brianu Ladislavu Ziegelbauerovi 
přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.
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Dne 14. 10. 2022 proběhlo na obecním úřadě ustavující 
zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice a byly projednány 
následující body:

OB
ECNÍ

Ú Ř A D
MYSLKOVICE

• Usnesení č. 1/05/2022 zastupitelé schváli
li program schůze

• Usnesení č. 2/05/2022 zastupitelé schváli
li počet místostarostů – 1 (jeden)

• Usnesení č. 3/05/2022 zastupitelé schvá
lili způsob vykonávání funkce starosty 
a místostarosty jako „neuvolněný“.

• Usnesení č. 4/05/2022 zastupitelé schvá
lili, že volba starosty a místostarosty bude 
veřejná

• Usnesení č. 5/05/2022 zastupitelé zvolili 
do fuknce starosty obce Gustava Fifku

• Usnesení č. 6/05/2022 zastupitelé zvolili 
do fuknce místostarosty obce Vladislava 
Petržilku

• Usnesení č. 7/05/2022 zastupitelé zvolili 

členy výborů: kontrolní výbor Jiří Čer
mák (předseda), Jiří Vrhel, Ondřej Vácha 
(členové); finanční výbor: Jitka Mrázko
vá (předsedkyně), Tereza Novotná, Klára 
Pölderlová (členky)

• Usnesení č. 8/05/2022 zastupitelé schválili 
odměny za výkon funkce starosty, místo
starosty, předsedů výborů a zastupitelů.

• Usnesení č. 9/05/2022 zastupitelé schváli
li znění smlouvy o smlouvě budoucí daro
vací a dohody o finančním příspěvku na 
realizaci „prodloužení vodovodního řadu 
jih“ a pověřili starostu podpisem smlouvy.

• Usnesení č. 10/05/2022 zastupitelé schvá
lili návrh ceny vodného pro rok 2022, kte
rý činí 44,13 Kč bez DPH za 1 m3.

Věnujme tichou vzpomínku těm, 
kteří nás opustili:

Jana Vychodilová (76)
Roman Mazouch (76)

Milan Liška (56)
Miroslav Peroutka (72)

Miroslav Vácha (65)
Jaroslav Novák (71)

Jiří Boháč (90)
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Tabulka 1

Vladislav Petržilka 150

Gustav Fifka 149

Jiří Čermák 138

Jiří Vrhel 127

Tereza Novotná 125

Jitka Mrázková 100

Ondřej Vácha 67
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Stejně jako před čtyřmi roky, se u  nás 
v  Mysl kovicích konaly volby zastupitelů 
obce. Současně s nimi jsme měli možnost 
po 6 letech zvolit senátora za obvod Tábor. 
Letos termín voleb připadl na pátek 23. 
a sobotu 24. září.

V pátek odpoledne se, před otevřením bran 
volební místnosti, sešla komise v  novém 
složení  – Veronika Čermáková, Jiřina Froj
dová, Marie Hodinářová, Adéla Luňáková, 
Jiří Mládek ml., Barbora Novotná a  Šárka 
Žahourová. Této změny a omlazení našeho 
týmu si spousta z vás voličů všimla.
Volební účast oproti předchozím komunál
ním volbám (r. 2018), byla mírně vyšší. Ode
vzdat svůj hlas přišlo v letošním roce o 17 lidí 
více, celkem tedy 193 (57,27 %) z vás. Kan
didátů na zastupitele obce bylo stejně jako 
v  předcházejících volbách 9, ovšem jména 
kandidátů se nám letos opět pozměnila.

Příkladem je Vladislav Petržilka, který i přes 
to, že byl letos nováčkem, získal největší 
počet hlasů (150), to zastupitelé na ustano
vujícím zastupitelstvu zohlednili a zvolili ho 
místostarostou. V těsném závěsu se umístil 
minulý i současný starosta obce Gustav Fifka 
(149 hlasů). Dalšími zastupiteli se stali: Jiří 
Čermák (138 hlasů), Jiří Vrhel (127 hlasů), 
Tereza Novotná (125 hlasů), Jitka Mrázková 
(100 hlasů) a Ondřej Vácha (67 hlasů).

Nesmím opomenout ani volby do Senátu 
Parlamentu ČR, které se jako obvykle konaly 
na dvě kola, jelikož v  prvním kole voleb 
nezískal žádný z kandidátů na senátora nad
poloviční většinu. Museli jsme tedy o svém 
zastupiteli v  Senátu Parlamentu rozhod
nout následující pátek a sobotu (29., 30. září). 

Ohlédnutí za volbami

Tabulka 1

57,27 %

42,73 %

1

Graf volební účasti

Graf volebních výsledků

193 voličů
57 %
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V prvním kole v naší vsi zvítězil JUDr. Mar
tin Kupec, Ph.D. – kandidát za ANO. V cel
kovém součtu hlasů za obvod Tábor se ovšem 
tento kandidát do druhého kola voleb nedo
stal, postupujícími se stali MUDr. Marek 
Slabý a  Mgr. Jaroslav Větrovský, jež u  nás 
v  Myslkovicích získali shodný počet hlasů 
(30). Následující víkend přišlo volit pouze 57 
občanů, kteří volili převážně MUDr. Marka 
Slabého. Ten nakonec mandát získal.

Závěrem bych ráda poděkovala za účast 
všem voličům, poklidný průběh voleb 
a chtěla bych vzkázat všem občanům Mysl
kovic, že i když to zní jako klišé, tak každý 
hlas má svou váhu a je důležité volit. Volbou 
totiž můžeme vyjádřit podporu, ale i nesou
hlas. Nebuďme lhostejní k  tomu, kdo nás 
zastupuje, ať už na úrovni obce, kraje či státu.

Veronika Čermáková

Nově zvolené zastupitelstvo bude po dobu následujících čtyř let činné ve věcech naší obce 
a  bude zodpovědné za její údržbu, zvelebování a  rozvoj. Každému ze zastupitelů jsme 
položili několik otázek, aby měli možnost se představit, prozradit něco o sobě a přiblížit 
svou vizi ve funkci. Níže nabízíme odpovědi těch zastupitelů, kteří souhlasili s jejich uve-
řejněním. Pořadí je podle počtu získaných hlasů v komunálních volbách.

Vladislav Petržilka
Něco o mně…
Jsem myslkovický rodák. Pocházím z  čísla 
popisného 21. Je to dům, který se nachází 
pod kopcem na silnici směrem k Brandlínu. 
Říká se tam u Jeřábků.
Žil jsem tam do svých osmnácti let. Poté 
jsem studoval ve Zvolenu obor Ekonomika 
a  řízení dřevozpracujícího průmyslu. Po 
studiích jsem se oženil a dnes mám tři děti. 
Syny Ondřeje, Jakuba a  dceru Terezu. Od 
devadesátých let jsme žili v  Soběslavi, kde 
jsme si postavili řadový dům. Krátce po roce 

2000 jsme zakoupili pozemek od pánů Rů
žičků a v  roce 2014 jsme si tu postavili do
mek a tak jsem se znovu ocitl zpátky v Mysl
kovicích. Později si tu postavil domek i syn 
Jakub s rodinou.
Momentálně pracuji ve firmě IMG, která 
sídlí na Silonu v  Plané nad Lužnicí. Jsem 
tam zodpovědný za výrobu rotomoulding, 
což je výroba nádrží a vodoměrných šachet. 
Částečně se tu podílím také na řízení údrž
by. K tomu pracuji na projektu Srbsko, což 
je stavba výrobní haly a  později instalace 
jednoho stroje rotomoulding a  linky na 
výrobu plastových desek v  srbském městě 
Vršac.
Stavbu dokončujeme nyní a  instalace tech
nologie proběhne v příštích měsících.

Co rád dělám, když nic nemusím?
Občas se projdu se psem, něco si přečtu 
a jsem rád s vnoučaty Matyášem a Anežkou.

Medailonky zastupitelů
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Proč jsem se rozhodl stát se zastupitelem?
Asi jste to zažil každý v mém věku. Když byl 
člověk mladý, byl poměrně často ve společno
sti. Pak se oženíte, starosti s  dětmi a  tak dál 
a časem zjistíte, že žijete v určité bublině v prá
ci a doma. Když děti vyletí z hnízda, tak se člo
věk snaží dát nový smysl svému životu. No a já 
to vidím v tom, více se podílet na dění v naší 
obci. Dokonce jeden z mých předků pan Au
gustýn také ve dvacátých letech minulého sto
letí pro obec pracoval poté, co se vrátil z války.

Co budu chtít jako zastupitel změnit?
Nedá se říci, že bych chtěl něco výrazně změ
nit. Spíše bych chtěl pokračovat v dobré práci 
lidí, kteří byli v zastupitelstvu přede mnou. Ale 
přece jen bych se chtěl více věnovat údržbě ze
leně u nově vzniklých cest, pomoci dotáhnout 
stavbu chodníků okolo hlavní silnice a pokud 
se podaří sehnat finance, přestěhovat Obecní 
úřad do budovy bývalého lihovaru, na který 
již existuje projekt rekonstrukce. Vyřešila by se 
tím i obtížná dostupnost úřadu pro starší lidi.

Co tady mám rád?
Velice mi tady vyhovuje klid a dobří sousedé, 
které máme.

Co bych Myslkovicím přál?
Přál bych jim lidi, kteří se spolu rádi potká
vají a  pro obec občas udělají něco, aby se 
nám tu líbilo.

Jaké je mé oblíbené místo v našem katastru?
No, rád se procházím s vnoučaty okolo Člu
novce, okolo zámku a rád se také podívám 
i do lesů na Sušicku. Ale nejraději využívám 
povolené možnosti od Karla Kovářů a  po
sedím si na jeho lavičce v  místě bývalého 
kravína. Za dobré viditelnosti je odtud vidět 
velice dobře jihozápad od Myslkovic včetně 
vrcholků rakouských Alp.

Gustav Fifka
Něco o mně…
Narodil jsem se v  Klatovech, kde jsem žil 
do svých čtrnácti let. Můj otec je keramik, 
a zřejmě proto mi byl vždycky výtvarný svět 
blízký. To byl také důvod, proč jsem se ve 
svých dvaadvaceti letech rozhodl vystudo
vat grafický design a  od té doby jsem tuto 
práci nepřestal mít rád. Nejprve jsem 11 let 
žil a pracoval v Českých Budejovicích a když 
jsme se s  mojí ženou rozhodli, že se usadí
me v Myslkovicích, tak jsem si v roce 2009 
založil v Táboře vlastní studio. S manželkou 
Hankou máme tři děti, syny Šimona a  To
máše a dcerku Emičku.

Co rád dělám, když nic nemusím?
Moc rád se projdu do přírody a  přiznám 
se, že přestože jsem rád s lidmi, tak si užiju 
i chvilku, kdy s nimi nejsem, kdy můžu být 
sám, zklidnit myšlenky, v  tichu meditovat 
a  radovat se, že zrovna nic nemusím. Baví 
mě si občas přečíst knížku nebo si jít zaběhat.

Co budu chtít jako zastupitel změnit?
Spíš navázat na minulé období. Chtěl bych 
mj. využít této příležitosti a moc poděkovat 
za spolupráci minulému zastupitelstvu. Co 
se týká toho současného, tak jsem přesvěd
čený, že to je dobrý a akceschopný tým, kte
rý bude mít zase jinou dynamiku. Jsem rád, 
že je zde progresivní nadšení i  konstruk
tivní opozice, odvaha mládí i  rozvážnost 
zkušených. Smysl pro zodpovědnost vidím 
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u každého člena současného zastupitelstva.
Rozhodně nás čeká mnoho práce, ale já tě
žiště své vize stále spatřuji jednoduše v tom, 
aby se nám tady žilo dobře, rádi jsme se 
potkávali a  spolupracovali na zvelebování 
prostředí naší obce, abychom se vykašlali na 
malichernosti a  komunikovali mezi sebou 
slušně a  s  respektem. A  taky aby tady byla 
legrace.

Co tady mám rád?
To, že je tady můj domov. Ale Myslkovice 
jsou objektivně samy o  sobě krásná obec, 
má zajímavou historii a živou současnost.

Co bych Myslkovicím přál?
Každopádně zvyšující se počet lidí, kteří ne
myslí výhradně jen na sebe a svůj dvorek.

Jaké je mé oblíbené místo v našem katastru?
Já miluju zámecký park, židovský hřbitov 
a rád chodím novými alejemi, dávají mi po
cit naděje.

Jiří Vrhel
Něco o mně…
Je mi 68 let, narodil jsem se v Myslkovicích 
a  celý život zde žiji. Vyučil jsem se opravá
řem stavebních strojů a  tuto profesi jsem 
vykonával celý život. Nejdříve u  Vodních 
staveb, později jako OSVČ ve vlastní firmě. 
V zastupitelstvu obce jsem od roku 1990.

Co rád dělám, když nic nemusím?
Rád se věnuji vnoučatům, i  když postupně 
odrůstají. Pravidelně chodím povzbudit 
naše fotbalisty, zajdu na zámek do hospůdky, 
zkouším odchovat nějakého králíka a něco 
zdravého vypěstovat na zahrádce, rád se 
projedu na kole a  nedávno jsem si poří
dil štěňátko. Hodně času trávím opravami 
a zvelebováním kolem domu a taky se věnu
ju mé manželce.

Proč jsem se rozhodl stát se zastupitelem?
Mé rozhodnutí padlo až na schůzi, kde se 
sešli kandidáti na zastupitele. Zklamal mě 
nezájem spoluobčanů ucházet se o  místo 
v zastupitelstvu. Myslím si, že je dobré, když 
je v zastupitelstvu pohled někoho staršího se 
zkušeností s vedením obce.

Co budu chtít jako zastupitel změnit?
Chci opakovaně prosazovat, abychom se 
o obecní majetek řádně starali (opravy zám
ku, kanalizace, komunikací, údržba zeleně, 
bezpečnost chodců – výstavba nových chod
níků). Vše je ale o domluvě a vzájemné shodě.

Co tady mám rád?
Pokud pominu domov, tak má srdeční zále
žitost je zámek a jeho okolí. A to nejen proto, 
že tam chodím na pivo. Jsem rád, že se nám 
tu podařilo vybudovat důstojné místo pro 
setkávání při různých akcích.

Co bych Myslkovicím přál?
Upřímně, přál bych si, aby se tady všem spo
luobčanům dobře žilo, aby nebyli lhostejní ke 
svému okolí. Od zastupitelů bych uvítal větší 
aktivitu na schůzích, od občanů větší účast na 
různých kulturních akcích pořádaných obcí.

Jaké je mé oblíbené místo v našem katastru?
Oblíbených míst mám víc a časem se mění. 
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Od mládí to byla krásná alej do Janova, 
kterou jsem chodil do školy nebo na pouť. 
Bohužel stavbou dálnice a železničního ko
ridoru nám skoro zmizela. I další moje oblí
bené místo utrpělo na kráse  byla to kamen
ná hráz a rybník Střevíc. Teď se rád projdu 
k židovskému hřbitovu.

Tereza Novotná
Něco o mně…
Je mi 23 let, žiji s  přítelem Petrem a  naší 
bláznivou fenkou Aivou. Pracuji v  knihku
pectví a k tomu občas doučuji český, anglic
ký a francouzský jazyk. Od července máme 
také s mamkou a  sestrou na starost místní 
knihovnu, kde vás rády uvidíme!
Jsem myslkovická rodačka, a i když jsem si 
krátce vyzkoušela žít ve Francii nebo teď, 
když přechodně bydlím ve Veselí nad Luž
nicí, vždy pro mě byl domov v Myslkovicích. 
Teď právě řešíme projekt na dům a  příští 
jaro se snad začne stavět.

Co ráda dělám, když nic nemusím?
Když opravdu nic nemusím, tak jsem větši
nou někde venku v okolí Myslkovic se psy 
a přítelem nebo mamkou. Jindy, ve dny, kdy 
je lepší se zachumlat do deky, jsem ponoře
ná do knížek nebo taky rozvalená na gauči 
u Netflixu. Večery nejradši trávím s přáteli 
u dobré večeře, deskových her nebo jen tak 

prokecáním několika hodin. Neděle pak 
vždy patří obědům u rodičů.
Párkrát do roka si taky zařídím abych nic 
nemusela a poznáváme různé kouty Evropy.

Proč jsem se rozhodla stát se zastupitelkou?
Bude to asi znít divně, ale prostě jsem to tak 
cítila. Nechci říkat, že bych s něčím byla ne
spokojená, ale spíš jsem věcem nerozuměla. 
A protože jsem byla vychovaná tak, že když 
nejsem úplně spokojená, není nic lepšího, 
než se pokusit to změnit, tak jsem si řekla, 
že tím nic nezkazím.

Co budu chtít jako zastupitelka změnit?
Změnit není to správné slovo. Spíš bych ráda 
přispěla k  dalšímu pozitivnímu vývoji. Na
příklad nedostatečná vysvětlení často mezi 
lidmi způsobují zbytečná nedorozumění. 
Chtěla bych, aby obec ještě více vysvětlovala 
svá rozhodnutí. Proto jsem se na nabídku 
Gusty přidala k přípravě Myslkovin, kde se 
o to budu moci pokusit. A také si myslím, že 
by nebyla na škodu častější setkání občanů, 
kde by každý mohl navrhnout nějakou změ
nu nebo vyjádřit svůj pohled na různé věci.

Co tady mám ráda?
V Myslkovicích mám ráda to, že tu většinu 
lidí znám od malička. Opravdu se tu cítím 
doma. Moc se mi také líbí, že se tu vždy na
jdou lidé, kteří se nebojí toho, že přijde jen 
15 lidí, a stejně pořádají různé akce. Líbí se 
mi, jak jsou Myslkovice upravené. Žijeme 
v opravdu pěkné vesnici. A ani jedna z těch
to věcí není samozřejmostí.

Co bych Myslkovicím přála?
Aby se tu lidé ještě více scházeli, abychom 
byli i přátelé, ne jen sousedé.
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Jaké je mé oblíbené místo v našem katastru?
Bude to asi židovský hřbitov.

Jitka Mrázková
Něco o mně…
Bydlím už 27 let v Myslkovicích. Jsem vdaná 
a mám jedno dítě.

Co ráda dělám, když nic nemusím?
Ráda tvořím a chodím ven do přírody.

Proč jsem se rozhodla stát se zastupitelkou?
Zastupitelkou jsem se rozhodla stát proto, 
abych zkusila něco nového. A chci pomoct 
lidem ve vesnici a  obci, aby se jí dařilo co 
nejlépe.

Co budu chtít jako zastupitelka změnit?
V Myslkovicích bych nic nezměnila, jen se 
budu snažit, aby se obci dařilo ještě víc než 
doposud.

Co tady mám ráda?
Mám tady ráda všechno, příroda, krásná 
místa okolo celé vesnice.

Co bych Myslkovicím přála?
Myslkovicím bych přála to, aby se rozrůstaly 
a aby se jim dařilo jako doposud.

Jaké je mé oblíbené místo v našem katastru?
Mé oblíbené místo je na zámečku a u židov
ského hřbitova směr do lesa.

Ondřej Vácha
Něco o mně…
Jsem v  Myslkovicích domorodec už 40 let, 
věnuji se stavební činnosti.

Co rád dělám, když nic nemusím?
Rád pracuju v lese.

Proč jsem se rozhodl stát se zastupitelem?
Chtěl jsem se podílet na rozvoji obce a třeba 
i na zlepšení vyžití v obci.

Co budu chtít jako zastupitel změnit?
Zlepšit vzhled obce a  možná i  společnými 
aktivitami stmelit vztahy mezi lidmi.

Co tady mám rád?
Jako malý jsem trávil hodně času u rybníka 
Člunovec, ať už rybařením či koupáním.

Co bych Myslkovicím přál?
Zlepšení sousedských vztahů a  soužití lidí 
ve vsi.

Jaké je mé oblíbené místo v našem katastru?
Již zmíněný rybník Člunovec a okolní lesy.



MYSLKOVINY10 / UDÁLOSTI V OBCI

Vítání občánků
Dne 28.  8. se od 15 hodin v  malém sále 
zámku uskutečnilo vítání občánků. V letoš
ním roce jsme v Myslkovicích přivítali čtyři 
nové občánky, kterými jsou: Jiří Boháč, Klau
die Kratochvílová, Jiří Kulhánek a  Anežka 
Petržilková. Starosta obce uvítal přítomné 
a pronesl slavnostní projev, v závěru vítání 
se pak všichni rodiče podepsali do pamětní 
knihy obce a přijali pozvání ke společnému 
přípitku. Celou slavnost doprovázely svým 
zpěvem a recitací Emička Fifková a Rozárka 
Janoušková a  hrou na piano doprovodil 
tento slavnostní okamžik Jan Škopek.

Marie Hodinářová
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Setkání seniorů
V  sobotu 8.  října  2022 se sešli senioři ke 
svému tradičnímu posezení, které se konalo 
v malém sálu místního zámku.
Hudební doprovod zajistili Ladislav a Petr 
Maděrovi (otec se synem), kteří na akor
deon, saxofon či klarinet zahráli a k tomu 
zazpívali mnoho krásných písniček. Mnozí 
z účastníků s chutí zpívali s nimi.

ZE VSI DO VSI
Dne 3.  9.  2022 proběhl druhý ročník akce 
pro děti s názvem Ze vsi do vsi, na které se 
pořadatelsky podílely Myslkovice se soused
ním Sedlečkem. Náš tým pomáhal s  orga
nizací na startu a také s dohledem na bez

K dobré pohodě bezesporu přispělo i bohaté 
občerstvení, které pro přítomné připravili 
zastupitelé naší obce. Celé odpoledne probí
halo v příjemné atmosféře.
Velké poděkování patří všem členům obec
ního zastupitelstva za to, že nezapomínají na 
své „dříve narozené” spoluobčany.

Marie Hodinářová

pečnost dětí během trasy. Počasí nám přálo 
a  účast dětí byla hojná. Během cesty děti 
plnily edukativní úkoly, svezly se na koních, 
a v cíli, který byl v Sedlečku na parketu, se 
všichni mohli těšit na občerstvení, bohaté 
odměny a zábavný zbytek odpoledne.

Petra Bidařová 
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Dne 11. listopadu proběhl první lampionový 
průvod k  oslavě svátku svatého Martina. 
V  Myslkovicích před zámkem se nás sešlo 
tolik, že nás to dojalo. K  dětem promluvil 
pan Mgr. Jan Hambergr, který dětem přiblí
žil, kdo sv. Martin byl. Poté jsme vyrazili do 
průvodu za doprovodu středověké kapely 
Dei Gratia z  Tábora. Děti po cestě hledaly 
šifry, které charakterizují svátek svatého 
Martina. Cestou jsme se vrátili zpět před 
místní zámeček, kde už nás čekal sv. Mar
tin na koni. Děti dostaly medaili a  ňamku. 
Celou akci jsme zakončili ohnivou show 

Svátek sv. Martina

umělců z Českých Budějovic a velký potlesk 
patřil všem účinkujícím, sponzorům a také 
vám všem, kteří jste přišli akci podpořit. 
Dáváte nám tím najevo, že naše práce není 
zbytečná a za to vám patří velký DÍK.

Myslkovické matky – s láskou k dětem
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Knihovna má spoustu novinek!
Na začátek připomínáme jednu provozní 
novinku. Knihovna změnila výpůjční 
dobu, a  to na čtvrtek od 17:00 do 19:00. 
Snad si na nás uděláte čas i po této změně.
Největší radost máme z  toho nejdůležitěj
šího, a to z nových čtenářů, z vás. Tohle jsme 
si hodně přáli a vy jste opravdu začali chodit. 
Tak třeba inspirujete někoho dalšího.
Z  Táborské knihovny nám přivezli nové 
knihy. Je zase opravdu z  čeho vybírat. 
Namátkou například: Jan Bauer, Jana Ben
ková, Ivanka Devátá, Jenny Colgan a spousta 
dalších. Knihy z Tábora u nás zůstávají vždy 
nejméně půl roku, ale mohou i déle, podle 
toho, jak jsou u nás oblíbené a jak moc si je 
naši čtenáři půjčují. Určitě se nemusíte bát, 
že byste museli vrátit rozečtenou knihu, pro
tože je potřeba ji vrátit do Tábora.
Velkou novinkou, která nám usnadní vás 
o všem včas informovat jsou webové stránky.

Knihovnu najdete na webových stránkách 
Myslkovic, když v  menu rozkliknete záložku 
Obec Myslkovice. Na našich stránkách pak 
najdete všechny důležité a  aktuální informace 
a také Online katalog. V něm si můžete sami 
v  pohodlí domova zjistit, jestli knihu, kterou 
hledáte, máme v knihovně a zda je zrovna volná 
k  vypůjčení. Po získání přihlašovacích údajů 
v knihovně už můžete využívat všechny výhody 
katalogu, hlavně rezervování si určitého titulu.
Poslední novinkou jsou naše stránky na Face
booku. Zde také zveřejňujeme všechny aktu
ální informace, a  navíc představujeme nové 
knihy, jak z  Tábora, tak ty naše. Pokud vás 
nějaká z  představovaných knih zaujme, stačí 
nám napsat, my vám knihu zarezervujeme a vy 
se nemusíte bát, že vám ji někdo „vyfoukne“.
Doufáme, že z  novinek v  knihovně máte 
stejnou radost jako my a  že se brzy uvi
díme, jak s našimi stálými čtenáři, tak třeba 

s někým novým.

Tereza Novotná

Ve druhé polovině srpna jsme se dva
krát sešli na promítání v  zámeckém parku. 
V obou případech jsme byli překvapeni vaší 
účastí, i  když to zpočátku vypadalo, že se 
budeme dívat sami.
16.  8. nás bylo skoro padesát. To jsme pro
mítali film Špunti na vodě, který je obecně 
velmi oblíbený. O čtrnáct dní později jsme 
si pustili, už ne tak známý, animovaný film 
Croodsovi, a i tak nás bylo zhruba čtyřicet.
Máme velkou radost, že promítání vzbudilo 
takový zájem a  těšíme se na příští sezónu. 

Přáli bychom si, aby se z  těchto večerů 
stalo spíše takové setkání přátel u pěkného 
filmu. Budeme tedy rádi, když se také zapo
jíte do výběru filmu. Své návrhy můžete 
posílat knihovně jak na email knihovna

myslkovice@seznam.cz, do zpráv na Face
booku nebo nám je přijďte sdělit přímo do 
knihovny. Budeme se těšit!

letní promítáníletní promítání

Nová výpůjční doba knihovny:

každý čtvrtek od 17:00 do 19:00! !
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Letos poprvé budou mít Myslkovice svůj 
ručně vytvořený Betlém. S  nápadem přišla 
čtveřice maminek  – Petra Bidařová, Lenka 
Petrásková, Marcela Přenosilová a  Vero
nika Janáková, které na nic nečekaly a hned 
po konzultaci s  vedením obce se daly do 
příprav. Poděkování patří i  jejich muž
ským protějškům, kteří jim velkou měrou 

Adven t
 v Myslkovicích

pomohli s  technickým řešením a  realizací. 
V  neděli 20.  11. pak proběhlo samotné sta
vění základní verze Betlému. Každým rokem 
mají přibýt nové figurky a Betlém by se tak 
měl postupně rozrůstat. „Rády bychom tuto 
akci pořádaly každoročně jako tradici k utu-
žování sousedských vztahů a  k  příjemnému 
strávení předvánočního času.“ sdělily nám 
autorky nápadu.
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V  sobotu 26.  11. bylo možné v  odpoled
ních hodinách navštívit zámecký malý sál, 
kde se konal adventní trh. Nabídnout své 
zboží přijeli šikovní výrobci z  Myslkovic 
a okolí. Po celou dobu přicházeli návštěvníci 
a jejich počet odhadujeme ke třem stovkám. 
K  zakoupení byly např. vánoční dekorace 
z kukuřičného šustí, z vyřezávané překližky, 
pletené figurky nebo adventní věnce. Každý, 
kdo na adventní trh přišel, se mohl občers
tvit kávou, svařeným vínem nebo si zakous
nout sladký perníček či makronku. S sebou 
si mohl odnést mj. také různé domácí sýry. 
Za organizaci akce patří velké poděkování 
paní Marii Hodinářové a Jitce Mrázkové.

Adventní jarmark
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„Přeložka trati Soběslav–Doubí patří k  nej-
modernějším projektům železničního stavitel-
ství v České republice. Jak stavební prvky, tak 
i nejnovější technologie použité na této stavbě 
zajistí pohodlný, rychlý a  bezpečný provoz 
na přeložené trati,“ uvedl generální ředitel 
STRABAG Rail Jakub Svoboda.
Mezi nejvýznamnější objekty stavby patří 
Zvěrotický tunel dlouhý 370 metrů, esta
káda přes údolí Černovického potoka 
s  délkou 832 metrů, estakáda přes 
Kamenný rybník (263 metrů) a  přeložka 

silnice II/135. V  rámci stavby byla zří
zena nová zastávka Myslkovice. Naopak 
vlaky opustily stanici Roudná. Celá stavba 
výrazně zvyšuje bezpečnost dopravy, ply
nulost i kapacitu dráhy. Společně s moder
nizací úseku mezi Sudoměřicemi a  Voti
cemi, kde se v  téměř celé délce postavila 
nová trať projektovaná na rychlost až 200 
km/h, dochází na 4. koridoru k  význam
nému zkrácení cestovních dob. Od polo
viny prosince, kdy začne platit nový jízdní 
řád, bude rozdíl následující:

V září byla postupně uvedena do provozu přeložka trati na 4. koridoru v úseku z Doubí 
u Tábora do Soběslavi. V rámci této stavby, jejímž cílem bylo narovnat stopu tratě přiblí-
žením stopě dálnice D3, zmodernizovat a zvýšit její průchodnost, přibyla nová zastávka, 
která nese název naší obce. Toto je pro Myslkovice velmi významná změna, jak z hlediska 
dopravní obslužnosti pro občany – výrazně se nám tím zvyšuje počet spojů směrem na 
Tábor i na České Budějovice, tak i z hlediska rozvoje obce – za poslední rok se zvedla po-
ptávka po možnostech bydlení v Myslkovicích. Ohledně přiblížení detailů právě ukončené 
modernizace tratě jsme se obrátili na investora stavby – Správu železnic.

Zastávka MyslkoviceZastávka Myslkovice
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Porovnání rozdílu cestovních dob 2019 – 2022

trasa 2019 2022 zrychlení

Praha – Č. Budějovice 122 min. 100 min. 22 min.

Praha – Tábor 76 min. 59 min. 17 min.

Praha – J. Hradec 162 min. 131 min. 31 min.

Praha – Milevsko 130 min. 108 min. 22 min.

Praha – Třeboň 148 min. 123 min. 25 min.

Praha – Č. Krumlov 174 min. 151 min. 23 min.

Realizace 8,8 kilometrů dlouhého úseku 
nové železnice začala v  září  2019, zhoto
vitelem je sdružení firem STRABAG Rail, 
EUROVIA CS a  METROSTAV. Náklady 
dosáhly částky 4,8 miliardy  Kč. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií z  Fondu 
soudržnosti v rámci Operačního programu 
Doprava 2014–2020.

„Dokončujeme modernizaci další části trati 
z Prahy do Českých Budějovic. Zbývá poslední 
mezi Nemanicemi a  Ševětínem,“ doplňuje 
generální ředitel Správy železnic Jiří Svo
boda. Plnohodnotný dvoukolejný provoz 
začne 12. prosince. Do provedení tzv. rychlé 
pantografové zkoušky trolejového vedení 
na jaře 2023 bude maximální rychlost 110 
km/h, poté se zvýší na 160 km/h. Její další 
zvýšení bude možné až po instalaci systému 
ETCS. Díky zprovoznění nového úseku se 
zrušilo pět železničních přejezdů a přechod 
pro chodce v Soběslavi, kde byl vybudován 
podchod.
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Bohužel, jak již bylo uvedeno v předchozím článku, jedna zastávka na zmíněném úseku 
4. koridoru ubyla. Zastávka, na kterou jsme byli všichni zvyklí, a kterou ke svým cestám 
využívaly celé generace našich předků – zastávka Roudná. Požádali jsme proto o několik 
slov k historii zrušené zastávky paní starostku Roudné Evu Kropáčkovou.

IV. koridor v  úseku Soběslav  – Doubí 
povede sice po nové stopě a  Roudné se 
vyhne, ale práce všech, kteří na roudenském 
nádraží a  kolejích strávili téměř celý svůj 
život, nikdo neopomene.
Současná budova roudenského nádraží 
má letos za sebou 80 let své existence, ale 
nevznikla jako většina stanic se stavbou tratě, 
nýbrž mnohem dříve. Trať postavená v roce 
1868 firmou „Šebek a Rotter“ byla zprovoz
něna již v  roce 1871. Zpočátku procházela 
jen obcí a  až na žádost okolních obcí byla 
v roce 1885 v místě křížení dráhy se státní 
silnicí zřízena zastávka Roudná. Prostá 
zastávka sloužila do roku 1941. Ke zvýšení 
propustnosti tratě pro vojenské transporty, 
byly stavěny nové výhybny a  stanice, které 
byly uvedeny do provozu v  červnu 1942. 
Stavbu dřevěné staniční budovy prováděla 
firma Julius Owesny z Prahy a ke stanici byli 
přiděleni 2 výpravčí, 5 výhybkářů a  2 sta

niční pomocníci. Po vzniku stanice sloužila 
budova hradla jako stavědlo č.2 a  po jeho 
zrušení v  roce 1985 fungovala ještě jako 
sklad. Nakonec byla v roce 2000 zbořena.
Příjezdová silnice k  nádraží a  přístavba dře
věné čekárny byly dokončeny v  roce 1943, 
měla svoji studnu a  od počátku byla brána 
jako provizorium, které má být nahrazeno 
budovou zděnou. Její stavba byla však odklá
dána přes 30 let. V  roce 1944 byla staniční 
budova oplocena a  zřízena budka na kont
rolu jízdních lístků cestujících. Během 2. svě
tové války bylo provedeno několik leteckých 
sabotážních akcí, kdy došlo k  poškození 
lokomotiv, vagonů a několika metrů tratě.
25. 7. 1947 byla stanice Roudná změněna na 
zastávku s  nákladištěm a  úředně přidělena 
pod sousední Planou nad Lužnicí. Obno
vení samostatné stanice Roudná trvalo do 
1.  3.  1957. Důvodem bylo otevření lomu 
na těžbu štěrkopísku v obci a potřeba jeho 
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dopravy. V  roce 1970 byl zbudován roz
hlas a  automatická telefonní ústředna. 
V  roce 1975 bylo definitivně rozhodnuto 
o stavbě nové budovy, která se otevřela dne 
15. 7. 1977. Starou budovu zaměstnanci bri
gádnicky rozebrali a na jejím místě založili 
parčík, který byl vždy chloubou nádraží.
7. 11. 1984 bylo zapnuto do činnosti reléové 
zabezpečovací zařízení a  zahájen elektrický 
provoz v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí. 
O rok později byl prodloužen až do Tábora. 
V průběhu roku 1985 byla služba signalistů 
na stavědle zrušena a  ti byli převedeni na 
funkci staniční dozorce se sídlem v dopravní 
kanceláři. V 90. letech byla vinou slučování 
jejich služba postupně redukována, až v roce 
2000 skončila úplně. Poslední přednosta sta
nice v Roudné dosloužil s koncem roku 1994. 

V  posledních letech docházelo k  omezení 
vlakových spojení, a  tím i  k  poklesu počtu 
cestujících, často již nenavazovaly spoje 
a o víkendech byly zrušeny úplně.
Úplně posledním vlakem s cestujícími, který 
ze železniční stanice Roudná projel, byl 
zvláštní, rozlučkový vlak, který zajistila jed
notka RegioPanter. Tím se uzavřela více než 
150letá historie nádraží v Roudné.

Závěrem bych ráda poděkovala všem 
zaměstnancům roudenského nádraží, kteří 
se podíleli na jeho rozkvětu a přeji nové 
zastávce Myslkovice, aby sloužila svým 
občanům zrovna tak, jako to bylo do dneš
ního dne v Roudné.
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Doposud asi nikdo nebyl v  odmítání roz-
hovoru natolik urputný, jako řezbář a pří-
ležitostný poutník

Vladimír Hrbek
Snad je to tím, že řemeslo, kterému se věnuje, 
je tiché, možná tím, že Vladimír sám není 
hlučný člověk, což v  dnešním ukřičeném 
světě plném řvoucích komediantů působí 
jako balzám na rány. Nicméně přesto se 
mi nakonec podařilo ho „ukecat“ alespoň 
k jedné fotce a krátkému popovídání po cestě 
k židovskému hřbitovu. Dvoustránkový roz
hovor z  toho tedy nebude, ale nezlobím se 
na něj. Naopak to beru jako zcela přirozené, 
protože Vladimír je jeden z mála lidí, kteří 
totiž mluvit nemusí. Mluví za něj to, co dělá.
Vladimír se narodil v  Praze, vystudoval 
gymnázium a  profesí byl stavební technik. 
Řezbařina je jeho koníček, který má rád 

od malička. Vladimírova práce dělá radost 
mnoha lidem, kteří objevili jeho specifický 
výtvarný projev. „Příležitostný poutník“ jsem 
napsal proto, že když jsem Vladimírovi děko
val za lavičky, které pro obec zdarma vytvo
řil a spolu s přáteli je nainstaloval do okolní 
krajiny, s úsměvem mi odpověděl, že to dělal 
vlastně ze ‚sobeckého‘ důvodu. „Rád chodím 
pěšky a když se lesem klátím přes klacky, tak 
si občas někde chci sednout…“. Za sobecké to 
rozhodně nepokládám, naopak jsem rád, že 
takový člověk v  Myslkovicích žije a  oboha
cuje nás všechny, a to nejen o lavičky.
Pro pořádek je nutné dodat, že v  okolí 
obce již nainstaloval šest originálních lavi
ček s vyřezávaným reliéfem, a sedmou – na 
žádost občanů – umístil ještě v Lipkách, smě
rem na Janov. Na realizaci a umístění laviček 
se podíleli, a poděkování patří také Ondrovi 
a Jaroslavu Váchovým, Josefu Říhovi, Miro
slavu Hodinářovi a Jiřímu Drskovi.
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Dne 8.  října proběhla oslava 10 let spo
lupráce s  řemeslníky, kteří se podílejí na 
výrobě, opravách a zprovoznění zvonů odli
tých v Myslkovicích. Jsem velice rád, že vět
šina z  nás je z  Myslkovic či blízkého okolí 
a tím se spolupráce stává jednodušší.
Ovšem jsou mezi námi i  kolegové ze vzdá
lenějších mít jako je Vyškov či Ostrava. 
Pozvání přijal také spolumajitel ostrav
ské firmy ImpulsB Martin Bachan, jehož 
firma se zabývá špičkovou výrobou a  mon
táží věžní technologie, zejména hodin 
a  pohonů zvonů. Zvonařské řemeslo je 
o  mnoha řemeslech, které vedou ke zdár
nému dílu. Mezi výčet těchto řemesel patří: 
sochař, slévač, zvonař, kovář, zámečník, 

truhlář, tesař, elektrikář, statik, kampano
log, zedník a  další. Za dobu 10leté spolu
práce opustilo obec Myslkovice více než 230 
kusů nových zvonů do všech krajů České 
republiky (vyjma kraje zlínského) a  zahra
ničí. Pracovně jsme navštívili více než 150 
měst a obcí, kde jsme se podíleli buďto na 
zhotovení nových nebo opravách (restau
rování) historických zvonů. Nejstarší zvon, 
který naší dílnou prošel, byl odlit již roku 
1428. Věřím v naší další dobrou spolupráci, 
která povede k  obnově českého zvono
vého fondu narušeného světovými válkami. 
Děkuji vedení obce a  sousedům za pomoc, 
spolupráci i shovívavost.

Michal Votruba

Výročí 10 let spolupráce 
ve zvonařském řemesle.
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Křížek na cestě do Janova
Všichni si pamatujeme, že cestu z  Myslko
vic do Janova ještě nedávno zdobil po pravé 
straně litinový křížek na kamenném pod
stavci. Stál přesně v místě, kde nyní probíhá 
nová stopa koridoru. Spolu s  malým lesí
kem, který ho obklopoval, sice musel ustou
pit stavbě železné dopravní tepny, avšak 
dobrou zprávou je, že projektanti po dohodě 
se zástupci obce našli pro Boží muka z roku 
1875 náhradní místo. Bude stát vedle 
malého parkoviště u nové zastávky Myslko
vice. V tuto chvíli probíhají přípravné zemní 
práce a samotný křížek, před tím, než bude 
usazen, musel projít obnovou, které se ujal 
myslkovický kovář a sochař Martin Mikula. 
Křížek byl rozebrán na jednotlivé díly. Povr
chy kamenných částí byly očištěny pneuma
tickými jehlami a  letopočet obnoven a naz
lacen. Spodní podkladové kamenné desky 

bylo nutné očistit a  následně upravit, pro
tože s  největší pravděpodobností nebyly 
původní, ale doplněny údajně ze dna kašny. 
Litinový kříž byl opískován a obnoven nátěr 
povrchu černou matnou barvou. Zdobení 
na kříži, Kristus i  destička byla přezlacena 
plátkovým zlatem a obnoveno písmo.
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Zpívání
u vánočního stromku
23. 12. od 18 hod. před zámkem

V lednu máme možnost se zapojit do známé 
celostátní Tříkrálové sbírky i v naší obci. Hledáme 
šikovné tři krále z řad dětí, se kterými vždy chodí 

jeden dospělý, který se s dětmi dobře zná. Výtěžek 
sbírky je určen na konkrétní projekty České Charity.

ZÁJEMCI VOLEJTE DO 20. 12. NA TEL. Č. 737 266 854 
NEBO SE ZASTAVTE NA OBECNÍM ÚŘADĚ.

Adventní koncert
11. 12.

Anonym Voice
v 17 hod.

malý sál zámku

M YS L KOV I C K Ý

Po dvou leté covidové pauze přijměte 
naše pozvání na mikulášskou nadílku, 
která proběhne 4. 12. od 15:00 hod. na 
zámku v  Myslkovicích. Děti se mohou 
těšit na tvořivou dílničku, soutěže, čer
tovské vystoupení a  disco. Po setmění 
dorazí i  Mikuláš se svou pekelnou dru
žinou.

Petra Bidařová, Lenka Petrásková,  
Marcela Přenosilová, Veronika Janáková

Mikulášská 
nadílka

4. 12.
od 15 hod.

zámek v Myslkovicích

Zapojme se 
do Tříkrálové 

sbírky!
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Drazí čtenáři Myslkovin!
V úplném úvodu bych vás chtěl upozornit na poněkud 
náročnější čtení následujícího článku z důvodu několika 
retrospektivních přesunů a multitématických odstavců. V rámci 
úsporných opatření, kterými se to kolem nás poslední dobou jen 
hemží, jsme se totiž rozhodli spojit dvě rubriky Myslkovin do 
jedné: a sice „pivní slavnosti” a „otužilecké okénko”.

Letos tomu bylo již počtvrté, kdy jsme měli 
možnost zúčastnit se pivních slavností 
v  Myslkovicích. Akce se konala v  sobotu 
20.  8. Záměrně uvádím tento datum hned 
na začátku, protože pamětníci si jistě vzpo
menou na povětrnostní podmínky onoho 
dne. Téměř celý letošní srpen byl teplotně 
nadprůměrný, na Táborsku byla průměrná 
denní maxima na hodnotě 25,5°C, pět dní 
v měsíci dokonce překročily teploty hranici 
30°C. Taková byla srpnová realita, tedy až na 
sobotu dvacátého. Maximální teplota 18°C 
(třetí nejstudenější den v měsíci), 20mm srá
žek (druhý nejdeštivější den v měsíci), rych
lost větru 16km/h (druhý největrnější den 
v měsíci). A zde mi v návaznosti na ony tep
loty dovolte ještě jednu vsuvku:

Pivní slavnosti Myslkovice 2022
+

otužilecké 
okénko

Popravdě, jak to tak po sobě čtu, tak se v  tom 
sám moc nevyznávám… ale nebojte, po sed-
mém až osmém přečtení to začne dávat smysl :-)
Začneme rovnou menším zamyšlením…
Velmi často se mě lidé ptají, jestli byly letošní 
pivní slavnosti úspěšné. A  zde mi dovolte 
malou filozofickou odbočku: co to vlastně 
znamená být „úspěšný“? Můžeme nazvat 
úspěšným člověka, který vybudoval a  vede 
svojí vlastní vzkvétající společnost? Nebo 
toho, kdo pracuje u pásu a vychoval 3 zdravé 
a slušné děti, které ho mají rády? Je úspěch 
vyšlápnout pěšky na Kleť? Pro sportovce? 
Pro důchodce s  obezitou? Je úspěšná akce, 
na které bylo zhruba 500 lidí, když loni na 
té samé akci bylo přes 1000? Je úspěšná akce, 
na které bylo přes 500 lidí, pořádaná na ves
nici s počtem obyvatel lehce přes 400, v deš
tivém a  chladném počasí, kde nikdo nedo
stává žádné pití nebo jídlo zadarmo a  kde 
navíc musí platit vstupné…? Zkrátka mi 
přijde hodnocení na úspěšné a  neúspěšné 
příliš subjektivní, záleží na různých úhlech 
pohledu, a  ne každý by se v  tomto hodno
cení dobral stejnému výsledku.
Dovolte mi tedy odprostit se od mého subje
ktivního náhledu a  zmínit zde ohodno
cení čistě objektivní na základě nezvratných 
faktů a ověřených dat: letošní pivní slavnosti 
byly prostě skvělé a úžasné!
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OTUŽILECKÉ OKÉNKO
V  rámci naší skupiny otužilců jsme stáli 
před zásadním rozhodnutím. Jedna část 
skupiny chtěla prohlásit právě zmiňova
nou sobotu 20. 8. jako začátek otužilecké 
sezóny. Druhá část se přikláněla k  již 
zaběhlému pravidlu. Tradičně nám totiž 
sezóna začíná první podzimní neděli. Po 
několika nekonečných diskuzích, probdě
lých nocích plných bezradnosti a  bezna
děje jsme se nakonec jednohlasně shodli, 
že zachováme tradici. A jelikož nechceme 
zachovávat tradici ve smyslu sychravého 
počasí na pivní slavnosti, vítězným návr
hem byla zvolena ona zmiňovaná první 
podzimní neděle. Teď už tedy můžeme 
s čistým svědomím prohlásit, že se jedná 
v  podstatě o  pohyblivý svátek, první 
neděle po podzimním slunovratu. Tento 
den tedy můžeme nazývat například 
božím hodem otužileckým (boží psáno 
s malým „b“ je zde ve významu „výborný, 
velkolepý“ nebo třeba otužileckou nedělí – 
pozn. autora: Jakákoliv podobnost s názvy 
křesťanských svátků může být pouze neú-
myslná a  náhodná). Pokud se s  námi 
budete chtít namočit, vždy v neděli máte 
možnost. Místo je vždy pevně dané (ryb
ník Člunovec), čas je pohyblivý (je to 
vlastně taková pevně pohyblivá událost). 
Sledujte facebookové stránky „Otužilci 
Myslkovice“ pro upřesnění časů skupi
nového namáčení. No a byli to právě otu
žilci, kteří si na našich letošních pivních 
opravdu užili své, takže chceteli být při
praveni na další chladný ročník (před
běžně to vypadá opět za 4 roky), nevá
hejte, a přidejte se k nám!

KONEC OTUŽILECKÉHO OKÉNKA.

No a teď se můžeme konečně vrhnout (snad 
již bez větších odboček) na shrnutí letošních 
pivních slavností. Pár faktických údajů:

• Akce začala ve 13:00, končili jsme krátce 
po půlnoci

• Na místě bylo 5 pivovarů z  okolí: Brand
línská Kuna, Chotoviny, Obora, Soběslav, 
Transformátor Hlavatce

• Odpolednem nás provázel moderátor 
Michal Douda a  jako již tradičně nám 
zahrála kapela Lihovina (jediná kapela, 
která hrála doposud na všech ročnících 
Myslkovických pivních slavností). V  pro
gramu byly zábavné soutěže o  ceny pro 
děti i  dospělé, pro děti zahrálo diva
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dlo „Studio dell Arte“. Dále zde děti 
měly možnost zabavit se ve tvořivé dílně, 
zahrát si soutěže u  stánku rádia Blaník, 
ale i  vyzkoušet si nějaké ty akrobatické 
kousky pod dohledem zkušené instruk
torky. Jako vždy zde byla spousta výbor
ného jídla, kávy a jiných nápojů.

• Letos jsme opět rozdávali i  ceny pro nej
oblíbenější pivo publika a  „odborné“ 
poroty. Odborná porota se skládala ze 
zastupitelstva obce (G. Fifka, K. Pölder
lová, J. Čermák, J. Mrázková, J. Vrhel) 
a  z  dalších „lokálních politických“ hostů 

(lokální zde od slova lokalita, přilehlá 
oblast, nikoliv od slova lokál, nálevna  – 
pozn. autora: Jelikož v časovém úseku mezi 
pivními slavnostmi a psaním tohoto článku 
proběhly volby do zastupitelstev a  senátu, 
někteří degustátoři již nyní nemají stej-
nou funkci jako v době degustace, a to né 
že bychom se snad chtěli někomu vysmívat, 
to je prostě fakt). Dále tedy byli součástí 
odborné poroty například starosta Zvě
rotic M. Novotný, starosta Košic J. Černý, 
starosta Soběslavi J.  Bláha, nebo třeba, 
nyní již bývalý, senátor J.  Větrovský. Ten 
také předával ceny vítězným pivovarům. 
Cenu odborné poroty si odvezl pivovar 
Soběslav, cenu publika pak Brandlínská 
Kuna. Vítězům ještě jednou gratulujeme!

• O  rockový večer se nám pak postaraly 
kapely: Manever, Utíkej! a Marathon

• Celou akci, a  především bohatou tom
bolu, významně podpořili naši sponzoři: 
Rádio Blaník, České houby, Čevak, Gra
fiko Print, Leifheit, Prantl, Propesko, PT 
servis, Restart Gym, Rudi, Správa železnic, 
Viva design
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V neposlední řadě: obrovský dík a pochvala 
patří celému realizačnímu týmu slože
nému z dobrovolníků z obce a okolí. Každý 
jednotlivý člen týmu se zapojil na 100  %, 
někdy i více, a vše tak šlapalo jak po másle. 
Pochvala a  velký dík patří tedy jmeno
vitě v  abecedním pořadí: Bůžek Zdeněk, 
Doležalová Kateřina, Dvořák Tobiáš, Fifka 
Gustav, Fifka Šimon, Fifka Tomáš, Fifková 
Ema, Janoušková Rozálie, Kovářová Valerie, 
Kovářová Vanda, Kovářová Viola, Kozlová 
Katka, Luňáková Adéla, Martinová Lenka, 
Mrázková Jitka, Pölderl Roman, Pölderlová 
Klára, Pölderlová Lucie, Pölderlová Sabina, 
Švecová Ivana, Švecová Kateřina. A  samo
zřejmě děkujeme i všem, co nám pomáhali 
s přípravami i následným úklidem.
Jak již bylo zmíněno výše, pro neotužilce 
nebylo zrovna nejpřívětivější počasí, ale 

i přesto byla návštěvnost úctyhodná – více 
než 500 spokojených a  bavících se návštěv
níků. A  to je přesně ten cíl, co má tato 
akce splňovat. Je to akce pro lidi a  úče
lem je, aby se lidé bavili a  odjížděli (a  vra
celi se) se spokojeným úsměvem na tváři. 
A přece jenom ještě jedna vsuvka – jelikož se 
jedná o slavnosti pivní, nikoliv třeba čajové 
nebo štrůdlové, tu a tam se stalo, že některý 
z  návštěvníků při odchodu neměl úplně 
viditelný úsměv na tváři. Spíše by se to dalo 
nazvat rozostřeně zaostřujícím pohledem 
doprovázeným vrávoravou chůzí. V  tako
vém případě ale jistě můžeme hovořit ales
poň o úsměvu v duši :)
Děkujeme všem, kdo přišli a  bavili se. Bez 
vás by to nešlo!

Za realizační tým zdraví R. Janoušek



MYSLKOVINY28 / POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Po covidových uzávěrách se fotograf a cesto
vatel Zdeněk Vácha opět vydal na cesty a jeho 
cílem byla tentokrát Latinská Amerika, kon
krétně Peru a Bolívie. Nechystá se sice uspo
řádat veřejnou besedu, jak jsme již dva
krát měli možnost zažít, ale vytvořil malou 
výstavu, na kterou bychom rádi upozornili.

„V  jižní Americe jsme navštívili spousty krás-
ných míst, jako např. Machu Picchu, Nazca, 
Cusco, národní park Manú, jezero Titicaca, 
Copacabana, nebo tzv. Duhové hory. Chtěl 
bych Vám tato místa ukázat na fototografiích, 
které jsou vystaveny na nástěnkách v předsálí 
a u výčepu na myslkovickém zámečku“, dopl
nil Zdeněk Vácha.

Unikátní fotografie Zdeňka Váchy z Peru 
a Bolívie jsou k vidění na zámečku
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Výsledky podzimní části:

Myslkovice – Březnice 2:3

Tučapy – Myslkovice 0:1

Myslkovice – FK ŘepečOpařany 4:1

Myslkovice – Pojbuky 4:1

Malšice – Myslkovice 0:9

Myslkovice – Bechyně 5:0

Ratibořské Hory – Myslkovice 3:1

Myslkovice – Radětice 3:2

Vlastiboř – Myslkovice 0:3

Dražice B – Myslkovice 1:3

Sokol Myslkovice

Tabulka po podzimní části:

1. Myslkovice 35:11 24

2. Březnice 38:19 23

3. Ratibořské Hory 30:11 23

4. Radětice 34:20 19

5. Tučapy 31:17 18

6. Malšice 19:32 12

7. Vlastiboř 13:18 11

8. Pojbuky 12:34 11

9. Dražice B 18:23 8

10. Bechyně 15:23 7

11. FK ŘepečOpařany 11:48 3

František Daniel 9
Otakar Trtík 7
Jiří Šmídmajer 6
Jakub Hanzal 5
Jiří Peltán 3
Jindřich Novák 2
Karel Pazdera 1
Aleš Zelenka 1
Roman Antoni 1

Tabulka střelců:

Úspěšný ročník okresního 
přeboru 2022–2023
V podzimní části jsme uhráli krásných 24 bodů (osm vítězných a dva 
prohrané zápasy), díky čemuž jsme v konečné podzimní tabulce obsa
dili 1. místo!

Nejbližší zápas odehrajeme v rámci zimního turnaje ve 
Staré Hlíně v sobotu 4. února 2023 s Boršovem n/Vlt.  
(I.B. třída).

Miroslav Drs a Otakar Trtík děkují všem hráčům 
za nasazení a skvělé umístění v podzimní části.

Obec Myslkovice blahopřeje k prvnímu 
místu v podzimní části sezóny a děkuje 
všem svým reprezentantům za vynikající 
výsledek.
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300 g hladké mouky
20 g cukru krupice
30 g rozpuštěného másla
15 g kvasnic
150 ml vlažného mléka
1 žloutek 
špetka soli

Vypracujeme těsto, které necháme vykynout. Těsto roz
dělíme na 3 části a každou část vyválíme do tvaru trojú
helníku. Vykrojíme tvar stromečku. 
První plát potřeme nutelou nebo džemem, přikryjeme 
druhým plátem, který opět potřeme a nakonec přikry
jeme třetím plátem.  Ze stran nakrojíme proužky smě
rem ke středu a každý proužek stočíme. Potřeme vají
čkem a pečeme asi 20 min. na 200 st. dozlatova. Chce to 
trochu zručnosti, ale výsledek stojí za to. 

12 ks
50 g kakaa
250 ml horké vody
250 ml podmáslí
200 g třtinového cukru (může být i obyčejný)
2 vejce
120 ml rostlinného oleje
vanilkový cukr nebo extrakt
500 g hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva
1 lžička jedlé sody
1/2 lžičky soli
120 ml smetany ke šlehání

Kakao zalijte horkou vodou a dobře rozmíchejte, přidejte podmáslí a cukr a opět promíchejte. 
Přidejte vejce, olej a vanilku a prošlehejte. Mouku smíchejte s kypřícím práškem, sodou  a solí  
a jemně vmíchejte do tekuté směsi. Nakonec přilijte smetanu. Těsto rozdělte do připravených 
košíčků a pečte asi 20 min. na 160 st. Po vychladnutí vykrojte lžičkou malý důlek (můžete, ale 
nemusíte) a naplňte karamelem (může být i karamelové salko) nebo marmeládou podle chuti. 
Dozdobte podle fantazie smetanou vyšlehanou s mascarpone a trochou vanilky. Mascarpone 
můžete vynechat, ale díky němu vám šlehačka vydrží krásně pevná a cupcake můžete mít v 
lednici i několik dní. Díky podmáslí jsou krásně vláčné a vlhké.       
        Dobrou chuť!

Sladký vánoční stromeček

Kakaový cupcake s karamelem
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Za tipy na vánoční dekorace děkujeme 
Věrce Fialové z Roudné. Její krásné 
nápady a další inspirace najdete na webo-
vých stránkách, Facebooku i Pinterestu 
Dekorace s příběhem, kde si mnoho 
doplňků můžete i koupit.  

Přinášíme pár tipů na vánoční deko
race, které vůbec nemusí být náročné, 
a využít můžete i to, co máte doma.

Někdy stačí docela málo...
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hostinec
út, ne 17:00–22:00
po, st, čt zavřeno
pá, so 17:00–23:00

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

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

kompostárna
přes zimu zavřeno,  
otevírá v březnu 2023

knihovna – změna!
každý čtvrtek 17  19 hod.

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

Jednota
po, st 07:00–12:30 14:30–16:00
út, čt, pá 07:00–12:30 14:30–16:30
so 07:00–10:30
ne zavřeno

Otevírací doby:

POPLATKY NA ROK 2023
TERMÍN PLATEB: 1. 2.–30. 4. 2023

hotově na obecním úřadě

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

možnosti úhrady:

nebo

komunální odpad 
700,– Kč/osoba/rok

stočné 
220,– Kč/osoba/rok

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

Obec Myslkovice a Obec Sedlečko u Soběslavě
Vás srdečně zvou na

28. ledna 2023 od 19 hodin
na zámku v Myslkovicích

Zámecký ples
Přijďte

si zatančit,

popovídat s přáteli  

a přijít na jiné 

myšlenky v tak 

složité době

2. 
„Když tančím, nesoudím, nemohu nenávidět, nemohu sebe oddělit od života.  

Mohu být jen šťastný a plný života. To je důvod, proč tančím.“ Hans Bos


