
Zpravodaj obce Myslkovice podzim 2021

Zvon z Myslkovic v Krumlově 4

Michal Votruba 8

Ohlédnutí za pivními slavnostmi 10

Nová zeleň v obci 15

Když pochopíš, že každý názor je vize zatížená vlastním příběhem, 
začneš vnímat, že všechny úsudky jsou vlastní zpověď. Nikola Tesla, srbský vynálezce

Kdo věnuje vánoční strom před zámek?
Volejte prosím na tel. 737 266 854 nebo dejte 

vědět na obecní úřad. Děkujeme!

Obec zajistí pokácení a odvoz



MYSLKOVINY

Srdečně gratulujeme
Josefu Boháčovi, Zdeňce Váchové (č.p. 58),

Zdeňce Hejné, Karlu Podráskému, Marii Bočánkové
k významnému životnímu jubileu

a přejeme pevné zdraví do dalších let.
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Milí přátelé,
konečně vychází tolik očekávané a, pravda, 
poněkud opožděné vydání Myslkovin a je nás 
asi víc, kdo jsme moc rádi, že vůbec vychází.
Abychom předešli zvyku, kterému se v České 
kotlině nebývale daří - tedy najít viníka a dů-
sledně ho potrestat - přiznávám rovnou, že na 
vině je sám starosta! Ano, je to tak. Nikoli však 
proto, že mu chybí nadbytečná časová kapacita, 
nýbrž tím, že dopustil, že na něm cokoli, byť tře-
ba sebemenšího, stojí a padá. Myslím si, že jsem 
mezi prvními, kdo by už konečně měli přijmout 
fakt, že každý jsme nahraditelný a věci pak dělat 
s ohledem na tuto důležitou skutečnost.
Chci tedy velmi poděkovat především své ženě, 
která toto číslo Myslkovin vlastním nasazením 
doslova zachránila a dále celému redakčnímu 
týmu, že každý udělal svou práci velmi dobře. 
No a sobě bych chtěl doporučit, abych se věno-
val tomu, čemu se věnovat mám a nefušoval 
do věcí, které ostatní zvládnou levou zadní  
a to navíc rychleji než já! :-)
V návaznosti na to využiji tohoto prostoru 
v čase, který je k tomu docela vhodný a zalovím 
ve vodách naší obce inzerátem: Hledá se šikov-
ná redaktorka nebo redaktor, kterého by vedení 
Myslkovin bavilo a dokázal si tuto práci osvojit. 
Dalo by se říct, že se hledá "šéfredaktor nebo 

šéfredaktorka". Že jste to nikdy nedělali? To 
asi nikdo z nás, ale naštěstí nejde o celoplošný 
deník v nákladu milionů kusů, který musí být 
na profesionální úrovni. Tady jde spíš o hezkou 
tvůrčí práci, která spojuje kolektiv perfektních 
lidí, kteří neváhají dát trošku svého času ostat-
ním a společně si ho užít. Možná je to disciplína, 
která dnes nerozkvétá a ani jí nepřeje doba pře-
trvávajícího Covidu, přesto tvrdím, že je to lepší 
než sedět doma u Netflixu. Pokud o tom už teď 
uvažujete, vězte, že kromě skvělého týmu vám 
bude benefitem i to, že a) máte přehled o všem, 
co se v obci děje (a povídá), b) že budete mít 
podporu vedení obce a c) minimálně 4x do roka 
se zasmějete na redakční schůzce.
A teď už vás nebudu zdržovat od očekávaného 
čtení. Pouze na závěr navnadím, že v tomto 
čísle si můžete přečíst o řemesle, které s naší 
obcí souvisí, i když zde nikdy nemělo tradici, 
o akcích, které ještě byly doprovázeny sluneční-
mi paprsky léta, o tom, koho jsme vítali, s kým 
putovali a kam, dále co se bude dělat a co je už 
skoro hotové. Prostě si to užijte a dodám přání 
pevného zdraví všem, pěkného zbytku podzi-
mu, nepropadejme trudomyslnosti a zkusme se 
někdy nebrat moc vážně.

S úctou váš Gustav Fifka
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• Starosta informoval zastupitele o výsledku 
výběrového řízení, které se uskutečnilo 
20.  9.  2021. Výběrová komise posuzovala 
nabídky 4 dodavatelů, přičemž hodnotí-
cím kritériem byla cena. Nejnižší nabídku 
podala firma SLAP cz s.r.o., Želeč, IČO: 
26041651 a  to zhotovení díla za částku 
895.312,– Kč včetně DPH. Zastupitelstvo 
pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo 
s vybraným dodavatelem.

• Účetní obce, paní Šárka Žahourová, sezná-
mila zastupitele s  rozpočtovými opatření-
mi číslo 4/2021 – schváleno starostou obce 
dne 30. 7. 2021 a 5/2021 – schváleno sta-
rostou obce 31. 8. 2021. Zastupitelé berou 
tato rozpočtová opatření na vědomí.

• Účetní obce seznámila zastupitele s  roz-
počtovým opatřením číslo 6/2021, které 
bylo následně zastupiteli schváleno.

• Místostarostka obce Klára Pölderlová 
seznámila zastupitele s  návrhem obecně 
závazných vyhlášek: OZV 2/2021 o stano-
vení obecního systému odpadového hos-
podářství.

• OZV 3/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství.

• Vzhledem k tomu, že 1. 1. 2021 nabyl účin-
nosti zákon č. 541/2020 Sb., o  odpadech 
a spolu s ním i související změnový zákon, 
musí všechny obce do konce roku 2021 
přijmout novou OZV tak, aby mohly vybí-
rat poplatky za komunální odpad. Mění se 
OZV o stanovení obecního systému odpa-
dového hospodářství a také o místním po-
platku za obecní systém odpadového hos-
podářství. Zastupitelé schválili obě obecně 
závazné vyhlášky.

• Ve finančním výboru došlo ke změně v ob-
sazení. Z  finančního výboru odešla paní 
Eva Holcová, kterou nahradila paní Marie 
Hodinářová, dále se pak provdala předsed-
kyně výboru, slečna Jitka Nováková, která 
sňatkem přijala příjmení Mrázková.

• Na obecní úřad byla zaslána nabídka 
členství ve spolku Naše odpady. Jedná se 
o spolek, který podporuje jednotlivé obce 
při optimalizaci nakládání s  odpady. Za-
stupitelé byli seznámeni s činností spolku, 
zároveň i s výší členského příspěvku 4.500,– 
Kč. Obec, mj. na doporučení Svazu měst 
a obcí, členství v tomto spolku nezvažuje.

• V souvislosti s ukončením činnosti svazku 
obcí Soběslavsko ke dni 31. 12. 2021 bude 
majetek nabytý po dobu činnosti svaz-
ku předán na základě darovacích smluv 
členským obcím. Zastupitelé projednali 
možnost přijetí daru ze DSO Soběslav-
sko. Jedná se o 1x pro drobný dlouhodobý 
majetek – mobiliář pořízený z POV v roce 
2016 a  1x pro dlouhodobý hmotný maje-
tek – cyklistická odpočívadla vč. příslušen-
ství pořízený z  POV v  roce 2017. Zastu-
pitelé souhlasí s  přijetím daru a  pověřují 
starostu podpisem darovacích smluv.

• Na žádost paní Klimentové se zastupi-
telé rozhodli pro snížení nájemného na 
1.000,– Kč/měsíc. K tomuto rozhodnutí 
zastupitelé přistoupili z důvodu snížení 
návštěvnosti v  pohostinství a  zároveň 
nárůstu cen energií pro nájemkyni.

Klára Pölderlová
místostarostka

Na čtvrté schůzi Zastupitelstva obce Myslkovice konané
21. 9. 2021 byly projednány následující body:

OB
ECNÍ

Ú Ř A D
MYSLKOVICE
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Čas kolem dušiček má asi málokdo rád. 
Dny jsou kratší a  kratší, je často sychravo 
a  nevlídně. Vládnoucí podzim s  ukládající 
se přírodou k  zimnímu odpočinku vyvo-
lává v  nejednom člověku pocit melan-
cholie a  sklíčenosti. Tato atmosféra může 
vést k  vědomí konečnosti a  křehkosti 
života, které pociťujeme ještě silněji díky 
dušičkovým svátkům. Můžeme mít rádi 
toto období? Proč navíc zesilovat neútěšnost 
tohoto času návštěvou hřbitova?
Říkává se, že nemá budoucnost ten, který 
ztratil minulost. Snad také proto přicházíme 
na hřbitovy, abychom znovu nacházeli sami 
sebe a  svou budoucnost. Jsem-li si vědom 
ohraničenosti života a  nechci-li zůstat hlu-
chý, dere se na mysl otázka, jaký smysl život 
vlastně má. Křesťané nazývají hřbitovy 
místy naděje. Znamení kříže, zapálené svíce 
a  živé květiny na hrobech jsou prastarými 
symboly naděje. Ptát se po smyslu života je 
neoddělitelně spojeno s nadějí, kterou často 
zaměňujeme za optimismus. Naděje je však 
více než jakási představa, že bude lépe. Říct 
na hřbitově, že mě se smrt netýká, je sebe-
obelhávání, které nemůže přinést útěchu. 
Kdežto naděje je ctnost (jako každá jiná 
ctnost nepadá automaticky do klína), pro 

kterou se člověk může rozhodnout, při-
jmout ji a  rozvíjet ve svém životě. Naděje 
není pouze bezproblémové zahledění se 
do budoucna. Je to spíše vědomí, že vše, co 
konám, má svoji cenu a  hodnotu. Nevzdá-
vat boj s  pokušením nesmyslnosti a  prázd-
noty, to je ctnost naděje. Vědomí, že „rozměr 
skutků se neměří pouze reálným dopadem, 
ale také láskou, s níž je vykonáváme,“ (Nej-
sladší nápěv v  kakofonii světa, in: Respekt 
č. 40/2021) dává živou naději. V  Novém 
zákoně je to vyjádřeno „i kdybych pro dru-
hého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi 
to nepomůže…bez lásky nejsem nic“. Není 
to nakonec láska k  našim bližním, co nás 
přivádí na hřbitovy nejen o dušičkách? Bylo 
by divné naději a  lásku omezovat na hřbi-
tovy, ale paradoxně právě na těchto místech 
a  v  dušičkovém čase se můžeme stát více 
láskyplnými a nadějeplnými lidmi. Pak snad 
ani největší sychravost a neútěšnost nemůže 
přehlušit zrozené světélko v našich srdcích. 
Světélko naděje, které mi říká, že má cenu 
žít a pracovat. Světélko, ze kterého by snad 
mohli čerpat i jiní. Nadějeplné dušičky.

Jan Hamberger

Dušičkové
ohlédnutí
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Pro mnohé je zima obdobím ruchu a spěchu, ale i přesto využijte možnosti 
malého kulturního zastavení a přijďte na tradiční adventní koncert v místním 

zámku poslechnout si vánoční písně, uvolnit se a popovídat si se známými.

Koncert sboru Novita pod vedením sbormistryně paní Ireny Molíkové
se bude konat v neděli 12. prosince v malém sále zámku.

Adventní koncert
sboru Novita

Adventní jarmark
26. 11. od 15 do 18 hod.,
27. 11. od 14 do 18 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pokud to dovolí epidemiologická situace, rádi bychom pro děti připravili

4.12. od 15.00 tradiční mikulášskou nadílku. 

Ve dnech 26. a 27. listopadu se v malém sále myslkovického zámku uskuteční 
2. ročník adventního jarmarku. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout

a zakoupit si různé rukodělné výrobky našich žen.
Příjemnou atmosféru určitě dotvoří i malé pohoštění a teplý svařák.

VÝZVA pro zájemce, kteří zde chtějí nabídnout své výrobky:
V případě zájmu kontaktujte paní Marii Hodinářovou tel. 776 220 521,

nebo na e-mailové adrese: hodinarovamarus@seznam.cz
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Zdaleka né každá obec má rodáka, díky kterému se o ni ve světě ví a jejíž jméno skloňují např. 
redaktoři, stavitelé, restaurátoři nebo třeba kampanologové a to nejen v ČR. Člověk, kterého 
v Myslkovicích asi není potřeba představovat, protože o Michalovi a jeho práci u nás každý ví, 
ale bez kterého by se rubrika "Lidé naší obce" rozhodně neobešla. Na každém zvonu, který se 
odlévá v jeho dílně je mimo jiné reliéfní nápis:

Michale, začnu možná nečekanou otázkou, 
pamatuji si, že u vás na zahradě stával malý 
kostelík. Jak k němu došlo?
Měl jsem tehdy malý zvonek a  potřeboval 
jsem ho někam zavěsit. Kostelík se stavěl, 
když jsem byl na základce, ze  dřeva na to-
pení, které naši měli doma. Zbouchnul jsem 
nějakou kostru a  než rodiče přijeli z  práce, 
tak hrubá stavba stála. Pak se to nějak dotáh-
lo a vylepšovalo a zvonek jsem tam nakonec 
zavěsil. Občas se na něj zvonilo a v roce 2001 
se pak pořídil pětikilový zvonek ze zvonař-
ské dílny Tomášková–Dytrychová v Brodku 
u Přerova. Ten mám dodnes doma.

Zvony tě tedy bavily odjakživa?
Já myslím, že nejdřív mě bavily spíš ty věže 
a  vůbec památky  – hrady, zámky, kostely. 
Prostě všechno, co mělo věž, protože se tam 
zpravidla nedalo běžně dostat, byly v  nich 

zajímavé věci a hlavně výhledy. Můj původní 
směr byl restaurátor, památkář. To jsem také 
studoval na vyšší odborné škole v Písku. Až 
v roce 1999 jsem si na jednom žehnání zvo-
nu na Vysočině všimnul, že do věží se taky 
dávají zvony a začal jsem se o ně víc zajímat.

Jaký byl tvůj první zvon?
Úplně první bronzový zvon, který jsme 
u  nás odlili má Jana Hrbková tady v  Mysl-
kovicích. Chtěla zvonek, tak jsem říkal že to 
zkusíme. To byl první, který se povedl, ale 
vůbec ještě nebyl dokonalý. Myslím, že to 
byl rok 2006 nebo 2007. Pak jsme zkusili 
odlít další zvon a ten se prodal přes inzerát. 
Je v malé zvoničce v obci Dřevníky. Jenže na 
ten samý inzerát se ozvali ještě další dva zá-
jemci, tak jsem jim řekl, že jim ho odleju pří-
mo pro ně. Divili se, protože si mysleli, že to 
jenom přeprodávám. Další zvon, který jsme 

Michal Votruba - Myslkovice



PODZIM 2021 LIDÉ NAŠÍ OBCE / 7

pak dělali, to bylo v  roce 2008, byl do Bu-
dislavi a myslím, že měl už nějakých 40 kg. 
Někde tam se začala rýsovat moje vize, ale 
ještě jsem si nemyslel, že se tím budu živit.

A to se zlomilo kdy?
V roce 2011. To když jsem dostal první vý-
znamnější zakázku na stokilový zvon na 
soběslavskou věž. Tehdy jsem byl ve druhá-
ku a  nešlo to už dělat jenom jako koníčka, 
tak jsem si na to udělal živnost. Začalo se 
ukazovat, že zájem o  to bude. A také ano,  
ozval se starosta z Řípce, že chce zvon do je-
jich kostelíka a začalo se to šířit. V roce 2013 
jsem dokončil školu a už se dělaly zvony do 
Bukovska, pak k Plzni a další.

Neměl jsi u prvních zakázek strach, že se to 
nepovede?
Měl, ale bylo na práci poměrně dost času, tak 
jsem si řekl že když se to nepovede napoprvé, 
povede se to napodruhé. A ono se to poved-
lo. Napjaté to bývá spíš teď, když máme práce 
hodně a není moc prostoru na předělávání.

Měl jsi v té době pochybnosti, jestli je to k uži-
vení?
Neměl, bylo to už rozjeté a když jsem opou-
štěl školu, neměl jsem obavu, že by práce ne-
byla. Navíc mi pomohlo, že jsem se v té době 
profesně seznámil s  Radkem Lungou, zná-
mým kampanologem, který pracoval např. 
pro českobudějovické biskupství. Byl se po-
dívat na naši práci a řekl mi: „Pane Votrubo, 
na vás je vidět, že to s tou zvonařinou myslí-
te vážně, tak já vás budu doporučovat.“ Což 
také začal dělat a  už třetí den mi na zákla-
dě toho volali z Kostelní Radouně, že chtě-
jí opravit zvon, a pak další a další. Dodnes 
máme od Radka asi dvě, tři zakázky ročně.

Nepociťoval jsi někdy jako hendikep to, že 
tvoje zvonařská dílna nemá tradici?

Ne, naopak se ukazuje, že tradice může být 
svým způsobem i trochu problém. Některé 
zavedené zvonařské dílny se o tradici možná 
až příliš opírají, a nemají pak důvod přichá-
zet si na nové věci a  postupy aby byl zvuk 
zvonu lepší. Jenže zvony se kvůli zvuku dě-
lají, takže někteří např. po odlití zvony ještě 
korigují a  obrábějí. Dokonce je i  soustruží. 
Já tohle nedělám, nutí mě to pořád něco 
zlepšovat už v přípravném procesu a hodně 
nad tím přemýšlím.

Kolik je v ČR zvonařských dílen?
Ti, kteří odlívají zvony v ČR jsou tři. Dva na 
Moravě a v Čechách jsem teď jediný.

Jak dlouho trvá výroba zvonu?
Záleží na velikosti, ale zpravidla kolem čtyř 
měsíců od začátku až po odevzdání.

Jsi Myslkovický rodák a žiješ tady celý život, 
co se ti na Myslkovicích líbí a co by se tady 
podle tebe mohlo vylepšit nebo udělat?
Určitě se mi líbí, že se tady každý rok udě-
lá něco nového. Buďto se něco postaví nebo 
opraví. Ať už je to kanalizace, cesta nebo 
zušlechtění nějakého prostranství. Jde se po 
krocích vpřed a  to nebývá všude. Když jez-
díme různě po obcích, a to jich během roku 
navštívíme dost, tak si všímám v jakém jsou 
stavu. Některé vypadají zanedbaně a bez zná-
mek rozvoje. Mezi ty ale Myslkovice nepatří.
A co bych viděl, že by mohlo být? V zámku 
bývala kdysi kaple sv. Antonína. Když se 
zámek předělával na kulturní dům, tak byla 
kaple zazděna a mě napadlo, jestli by nestálo 
za úvahu se pokusit tuto kapli zase obnovit 
a  otevřít ji. Nevím, jak by to mělo vypadat, 
ale jistě by si s tím věděl rady nějaký architekt.

Michale, děkuji ti za tvůj čas na rozhovor 
a  spolu s  redakcí Myslkovin ti přeji ať se ti 
i nadále daří tvé dílo.
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ZÁMKEM V ČESKÉM KRUMLOVĚ SE ZNOVU 
ROZEZNĚLO VŠECH PĚT ZVONŮ. 
NA VĚŽ SE VRÁTIL ZVON SVATÉHO FRANTIŠKA

foto: Tomáš Vojta

„Chtěli jsme vrátit na věž kopii zvonu, který 
byl roztaven na děla během první světové 
války,“ vysvětlil Michal Votruba.

„Zámek se dostává do té původní souvislosti, 
kompletace, po třech generacích. Souzvuk 
všech pěti zvonů neměl za posledních sto let 
nikdo šanci slyšet,“ řekl kastelán Pavel Slavko.
Původní zvon František byl zrekvírován v  roce 
1917. Dochovaly se ale jeho fotografie. „Na jedné 
straně byl ukřižovaný Ježíš Kristus, na druhé 
straně takový volný reliéf svatého Františka 
z Assisi a nahoře obíhal motiv z vinných hroznů.“
Nápis v horní části zvonu pak uváděl, že zvon 
byl odlit v Českých Budějovicích v roce 1744. 
Tyto původní prvky budou zachované i  na 
novém zvonu, navíc dole přibude latinský 
nápis, který vysvětluje, že zrekvírovaný zvon 
obnovil Michal Votruba v roce 2021.

Roztavit materiál na přibližně osmdesátiki-
lový zvon trvalo zhruba dvě hodiny. Samotné 
odlévání je otázkou několika minut.
Ve formě zvon chladnul dva dny. Až potom 
je jasné, jaký má zvuk. „Tón se dá odhad-
nout podle velikosti zvonu, to znamená 
spodního průměru a síly zvonového žebra, 
kam tluče srdce. Já sám jsem ale často pře-
kvapený, jaký je výsledek,“ říká Michal 
Votruba.
Zvon váží téměř metrák, má průměr 52,5 cm 
a ladění F2. Ve věži ho drží dobový barokní 
závěs.
O  obnovení zvonu se postarali ochotníci 
z  českokrumlovského souboru Proradost, 
kteří na výrobu sehnali peníze. V zámecké 
věži tak díky tomu bude opět všech pět 
zvonů jako za vlády Schwarzenbergů.

Dne 6. října se při 
slavnostní ceremonii 
na věž českokrumlov-
ského zámku vrátil 
zvon sv. Františka. 
Jde o téměř přesnou 
kopii osmdesátikilo-
vého barokního zvonu 
s reliéfní výzdobou.
Ve své myslkovické 
dílně ji odlil zvonař 
Michal Votruba.
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Kostel sv. Jakuba Většího v  Tučapech měl 
do první světové války čtyři historické 
zvony, které byly pořízeny po ničivém 
požáru v první polovině 18. století. V 1. svě-
tové válce došlo k rekvizici třech největších. 
V  období první republiky místní obyvatelé 
spolu se šlechtickým rodem, který v  Tuča-
pech sídlil na zámku pořídili kostelu opět tři 
nové zvony od zvonařství Perner v Českých 
Budějovicích. Tyto zvony byly opět zrekví-
rovány v  druhé světové válce. Již v  období 
II. svět. války byl na věž zavěšen tzv. válečný 
ocelový zvon z roku 1919 ten spolu s histo-
rickým bronzovým umíráčkem visí ve věži 
dodnes. Protože ocelový zvon je nekva-
litní a nemá potřebný akustický projev, roz-
hodla se farnost pořídit nový bronzový zvon 
o  spodním průměru 71cm, hmotnosti 224 
kg a  tónu d2. Zvon bude zasvěcen sv. Jaku-

Z  věže českokrumlovského zámku slyšeli 
lidé zvon znít v  předvečer svátku svatého 
Františka, tedy 3. října.

ZVON PRO TUČAPY

bovi a instalován na věž příští rok u příleži-
tosti svatojakubské pouti. Dojde také k reno-
vaci historického umíráčku a  zvony budou 
vybaveny automatickými pohony.
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Měla to být poznámka pod čarou na konec 
článku, ale cítím potřebu vyzdvihnout to 
hned na začátku: Celou akci by nebylo možné 
uspořádat bez všech členů realizačního týmu. 
Všichni odvedli skělou práci (často to byla 
opravdu dřina), a to nejenom během akce, ale 
i  při přípravách, které spotřebovaly nemálo 
volného času o víkendech i mimo ně, a to vše 
bez jakéhokoliv nároku na honorář. Možná 
si to spousta lidí neuvědomuje, ale celé pivní 
slavnosti stojí na lidech. A v našem týmu byli 
prostě ti nejlepší! Díky moc vám všem!

Zlatá a  bílá. Dvě hlavní barvy jedenoho 
z  nejoblíbenějších nápojů u  nás (alespoň 
tedy našich pivních slavností). Předpoklá-
dáme, že většina našich čtenářů měla již 
s  tímto nápojem co do činění, pravděpo-
dobně jej už i pili. Ale pro úplnost, pojďme 
si připomenout základní názvosloví. Bude 
se vám to hodit… tedy alespoň těm, co plá-
nují dočíst tento článek až do konce.
Dle poměru zlaté a bílé barvy můžeme roz-
dělit pivo do několika skupin. Tři základní 
jsou následující:

• Mlíko – převládá barva bílá, samá pěna
• Hladinka – k rysce naplněná zlatá + bílá 

na povrchu
• Čochtan, nebo též větrák – pouze zlatavá 

barva

OHLÉDNUTÍ ZA PIVNÍMI SLAVNOSTMI

A teď již k našim pivním slavnostem jako 
takovým.
Již třetí ročník Pivních slavností Myslkovice 
začal v  sobotu 21.  8.  2021 ve 13:00 a  skon-
čil v  prvních hodinách dne následujícího. 
V nabídce byla piva z 5 pivovarů: Brandlín-
ská Kuna, Chotoviny, Kokeš, Obora, Trans-
formátor. Dále bylo k dispozici spousta skvě-
lého jídla, kávy, vína a dalších alkoholických 
i  nealkoholických nápojů. Počasí se nám 
opět vydařilo, nebe téměř bez mráčků, maxi-
mální teploty okolo 25°C, co více si přát!
Jako již tradičně, celé odpoledne nám do uší 
zněly libozvučné tóny s  romantickými texty 
kapely s  neméně romantickým názvem Liho-
vina. Nutno podotknout, že v této době se tvořily 
fronty u pivních stánků, často z důvodu vysoké 
pěnivosti piva v teplém počasí (viz mlíko). Na 
Lihovinu nám navázala se svým setem talento-
vaná mladá zpěvačka Karin Suchá a měli jsme 
jedinečnou příležitost zúčastnit se nejen české, 
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ale i  světové premiéry kapely Manever s  jed-
ním nejmenovaným členem přímo z Myslkovic. 
V této době bylo vše v pořádku, tedy alespoň co 
do pěnivosti piva (viz - hladinka).
Pokračovala další romantická kapela Kocovina, 
opět se zastoupením z  Myslkovic. Hřebem 
večera nás proskákala zoopunková legenda 

Peshata včetně baskytaristy z  Transformátoru 
a celý dlouhý program uzavřela kapela Utíkej!. 
V těchto pozdních hodinách už bylo na stolech 
a v rukách návštěvníků čím dál častěji k vidění 
třetí jmenovaná varianta piva s onou čistě zlata-
vou barvou (to už se tak prostě stává). Kulturní 
oblast pivních slavností ještě doplnilo loutkové 
divadlo „Já to jsem“ se svým „Kolotočem pohá-
dek“, a po setmění jsme měli možnost shléd-
nout „stínové“ představení ženského divadel-
ního spolku z Černovic. Pro návštěvníky byly 
připraveny i  vymazlené pivní hry a pro děti 
tradičně skákací hrad. Odpolední částí nás 
moderátorsky provázela paní Helena Hýnová 
(známá například z  písniček pro radost ČRo 
ČB) se spoustou zajímavých rozhovorů s pivo-
varníky i návštěvníky.

Stejně jako loni, i  letos se rozdávaly ceny 
pivovarům:
Cena publika – hlasovali návštěvníci
1. místo – Obora
2. místo – Transformátor
3. místo – Kuna

Cena obce Myslkovice  – hlasovali myslko-
vičtí zastupitelé a  všichni starostové nedale-
kých obcí, co byli přítomni v době konzumace
1. Místo – Obora
2. Místo – Transformátor
3. Místo – Chotoviny
Bohužel pro všechny nevítězné pivovary, 
ceny byly pouze dvě a to pro obě první místa, 
takže rybník všem vypálil pivovar Obora.

NĚKOLIK ČÍSEL ZÁVĚREM:
2 ceny pro vítěze
3. ročník
5 pivovarů
6 hudebních uskupení
9 degustátorů pro cenu obce
12 hodin zábavy
Bezmála 900 návštěvníků
Přibližně 1800 litrů vypitého piva
Více než 100 000 jednotlivých úsměvů 
na tvářích návštěvníků během celé 
akce.

Děkujeme všem, kdo přišli a bavili se, i těm 
kteří nepřišli, protože už by nás bylo moc!

Roman Janoušek
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po necelém roce jsme přivítali další novorozené 
občánky Myslkovic. Tradice vítání se v Myslko-
vicích udržuje již od roku 1976. V  některých 
letech se ovšem nekonalo každoročně, zejména 
pak v  nedávné době byl přírůstek do naší 

„rodiny“ tak nízký, že se přivítání dětí konalo 
jednou za dva roky. Trend každoročního vítání 
občánků nám signalizuje, že se naše víska stává 
zajímavou pro mladé páry, které se rozhodly 
u nás usadit a vychovávat zde své ratolesti.
V  letošním roce vedení obce, zastoupené sta-
rostou Gustavem Fifkou a místostarostkou Klá-
rou Pölderlovou, přivítalo dne 29.  srpna od 
15 hodin na zámku dvě děvčátka a  pět chla-
pečků. Děti a jejich rodiče doprovodili i praro-
diče a ostatní příbuzní, kteří přispěli svojí účastí 

na dokreslení úžasné atmosféry a společně tak 
vytvořili nezapomenutelný zážitek pro rodiče 
usměvavých dětí. Celé vítání svým zpěvem, 
recitací a  hrou na klavír doprovodily Sabina 
a Lucie Pölderlovy.
Přejeme všem našim novým občánkům hodně 
zdraví a  nezapomenutelných zážitků v  naší 
malebné obci.

ZE VSI DO VSI
4.  září jsme společně s  našimi sousedy uspořá-
dali procházkovou akci pro děti i rodiče. Na akci 
se přípravou podíleli dobrovolníci ze Sedlečka 
a  Myslkovic, ale přivítali jsme rádi i  účastníky 
z dalších okolních obcí. Současná doba nám při-
nesla zvláštní trend, uzavírat se za ploty svých 
obydlí a stýkat se pouze s  lidmi, se kterými už 
máme vytvořené přátelství. Často si neuvědo-

mujeme, že jen kousek od nás bydlí někdo zají-
mavý, kdo může náš život obohatit. Někdy vzni-
kají přátelství úplně náhodně a  neplánovaně 
a my si pak říkáme, to jsme se takhle potkali na 
jedné akci, začali si povídat, našli společnou řeč 
a dnes se už přátelíme 20 let... Cílem bylo, aby-
chom se lépe poznali se svými sousedy a doká-
zali, že nejsme konkurenti, ale spřátelené obce, 
jejichž obyvatelé se setkávají na společných akcí.
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Začala stavba nového chodníku
Nový úsek chodníku se na začátku října 
začal budovat v úseku od č.p. 167, ke křižo-
vatce s hlavní silnicí na Brandlín. Kamenná 
zídka byla dočasně rozebrána a  na jejím 
místě vznikne chodník. Vedle něj bude 
vystavěna funkční opěrná zeď ze ztraceného 
bednění a  před ní vznikne nová kamenná 
zídka v  původním vzhledu, aby byl zacho-
ván charakteristický rys obce. Chodník 
bude do konce tohoto roku hotový a pohle-
dová zeď z  kamene se dostaví během příš-
tího léta. Kontejnery budou nově vsazeny do 
výklenku tak, aby co nejméně rušily vzhled 
obce a přesunuty o pár metrů blíže směrem 
k  bytovce, na bezpečnější místo. Zároveň 
bude jejich kapacita navýšena, vzhledem 
ke stále se zvyšujícímu množství třídě-
ného odpadu. Součástí chodníku bude také 
veřejné osvětlení. Stavbu realizuje firma Slap 
CZ, Želeč za vysoutěženou cenu 895.312,– 

Kč a částkou 300.000 Kč přispívá Jihočeský 
kraj prostřednictvím Programu obnovy 
venkova. Vše ostatní, včetně zemních prací 
hradí obec. Probíhající stavba je první eta-
pou projektu, který má za cíl přispět bez-
pečnosti chodců v naší obci. Projekt druhé 
etapy počítá s chodníkem od křižovatky až 
k hasičské zbrojnici, o termínu její realizace 
však zatím není rozhodnuto.
Kontejnery na tříděný odpad byly po dobu 
stavby dočasně přesunuty naproti č.p. 163.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu 16. října 2021 se na zámku uskuteč-
nilo již tradiční setkání seniorů.
Hudební doprovod zajistila kapela Allegro 
Band a  k  dobré pohodě snad přispělo i  při-

chystané bohaté občerstvení. Minulý rok se 
tradiční shledání bohužel z  důvodu nepříz-
nivé epidemiologické situace nekonalo, proto 
věříme, že jste si ho tento rok užili o to víc. Je 
dobře, že se lidé stále chtějí setkávat.
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SOKOL MYSLKOVICE

OKRESNÍ PŘEBOR-ROČNÍK 2021-2022.
1/ Myslkovice – Dražice B 3:1 (Hanzal, Daniel, Neruda)

2/ Radětice – Myslkovice 2:2 (Hanzal, Jelínek)

3/ Myslkovice – Tučapy 3:3 (Petrů 2, Trtík)

4/ Malšice – Myslkovice 3:3 (Bouma, Neruda, Daniel)

5/ Myslkovice – Ratibořské Hory 2:3 (Hanzal, Peltán)

6/ Myslkovice – Měšice zrušeno
7/ Březnice – Myslkovice 1:5 (Neruda 2, Daniel, Peltán, Jelínek)

8/ Myslkovice – Vlastiboř 2:1 (Hanzal, Trtík)

9/ Sezimovo Ústí B – Myslkovice 1:7 (Hanzal, Trtík, Bartáček, Daniel, Peltán, Jelínek 2)

10/ Myslkovice – Meteor Tábor B 4:2 (Jelínek, Pazdera, Neruda 2)

11/ Řepeč-Opařany – Myslkovice 4:3 (Hanzal, Spilka, Neruda)

I přes neúspěchy v úvodu sezóny jsme 
v 7. kole podzimní části fotbalové sezóny 
zlomili prokletí remíz, a až na poslední 
utkání, jsme si ze všech zápasů odná-

šeli 3 body. Po poslední prohře sice 
končíme na nepopulárním 4. místě, 
ale i to můžeme, přes četná zranění 
na konci sezóny, považovat za úspěch.
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KVETOUCÍ PODÍVANÁ PŘIJDE Z JARA

Jistě si už mnozí z  Vás všimli, že na něko-
lika místech v obci vznikly nové záhony osá-
zené trvalkami. Jedná se konkrétně o lokality 
u Návesního rybníka, u pošty, vedle autobu-
sové zastávky a na návsi.

Teď sice zatím úplnou krásu neoceníme, ale až 
na jaře začnou záhony kvést, bude to určitě další 
prvek, který život v obci zpříjemní. Zároveň byly 
v  celé obci a  třešňové aleji prořezány vybrané 
stromy a provedena jejich údržba. S touto revita-
lizací bylo spojeno odstranění borovice na návsi, 
na které lze pohlížet s nepochopením. Zastupi-
telstvo se k tomuto kroku rozhodlo po důklad-
ném zvážení a s podmínkou, že zde bude zasa-
zen nový jehličnan, který se umístí dál od silnice. 
Koruna poražené borovice totiž do vozovky 
výrazně zasahovala a její rozdvojený kmen nes-
liboval zlepšení ani do budoucna. Také vánoční 
zdobení bylo komplikované. Nejprve byly oře-
zány jen spodní větve, aby se ověřilo zda by se 
tím zasahování do silnice přecejen nevyřešilo, 
ale ke zlepšení nedošlo. Za náhradní výsadbu 

byl doporučen cedr, který zdobí náves od soboty 
30. října. Né každá změna a  každé pokácení 
stromu musí znamenat konec něčeho hezkého, 
ale často může vzniknout i něco ještě hezčího.
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O NOVÉ ZELENI V NAŠÍ OBCI
V rámci rozsáhlé akce Revitalizace sídelní zeleně v obci Myslkovice, kterou máme mož-
nost sledovat, a o  které pravidelně informují Myslkoviny, proběhla příprava záhonů 
a výsadba rostlin, ošetření stávajících stromů a výsadba nových. Postupně vzniká malý 
parčík na návsi a proměňuje se i prostranství kolem Návesního rybníka. O  pár slov 
k tomuto tématu jsme požádali Ing. Pavla Hofmana, majitele realizační firmy Landeco, 
který nejenže se osobně na výsadbě podílí, ale také dohlíží nad tím, aby vše bylo preci-
zně a včas připravené a o detailech pak intenzivně jedná s obcí.

Trvalkové záhony jsou ohraničené pevným 
lemem, který zajistí stálost tvaru záhonu 
a zamezuje prorůstání trávníku. Do konce lis-
topadu do záhonů vysadíme ještě cibuloviny, 
které podpoří jarní aspekt. Vnitřní uspořá-
dání záhonů je navržené tak, aby byly po vět-
šinu roku hezky pestré a kvetoucí. Každé jaro 
se pak sestříhají, aby znovu obrostly. V rámci 
rozvojové péče je naplánovaná údržba spočí-
vající především v hnojení a odstraňování ple-
vele. Redukují se rostliny, které jsou svým růs-
tem intenzivnější než rostliny, kterým to trvá 
déle. Jinak řečeno regulujeme vnitřní konku-

renční soupeření mezi některými rostlinami. 
Nakonec se záhony stabilizují a  při správné 
péči jsou do budoucna funkčně stabilní 
a esteticky spolehlivé. Záhony jsou pak tedy 
celkově proměnlivé v  čase (střídání ročních 
období, různě kvetoucí rostliny) a  prostoru 
(stromy a keře se zvětšují, uvnitř záhonů pro-
bíhá proces autoregulace více či méně podpo-
řené lidskými zásahy – údržbou).
Během listopadu a  prosince, dokud neza-
mrzne půda, proběhne také výsadba všech 
navržených stromů.
Na návsi se oproti původnímu plánu, vzhle-
dem k provozně bezpečnostním hlediskům 
na místní komunikaci vykácela borovice 
blatka. Vysazen byl nový soliterní jehlič-
nan (cedr), který bude možné zdobit jako 
vánoční strom.
Navíc nad rámec původního plánu jsme 
v  lokalitě na návsi postavili nízkou kamen-
nou zídku, která ze strany od silnice vymezí 
prostor pro okrasný záhon. Máme rádi doře-
šené detaily a toto je jeden z momentů, kdy 
je nutný operativní přístup.
Následně bude osazen nový mobiliář 
(lavičky, koše a koše se sáčky pro psí exkre-
menty). V parčíku na návsi pak vznikne 
nový mlatový povrch.
Věřím, že nové úpravy budou dělat všem 
radost a  zároveň, že si jich obyvatelé Mysl-
kovic budou vážit a prodlužovat co nejvíce 
jejich životnost.                         Pavel Hofman



PODZIM 2021 DĚNÍ V OBCI / 17

ALEJE KAM SE PODÍVÁŠ…
Začalo osazování nových alejí na původ-
ních obecních cestách. Ty sice zatím zůstá-
vají nezpevněné, ale  začínají být důležitým 
prvkem krajinotvorby a jsou skvělou inspi-
rací pro procházky. Už teď si můžete nové 
trasy procházet a objevovat nové pohledy 
na okolní krajinu. Nyní probíhá výsadba 
a my už se můžeme těšit z několika stovek 
nových stromů a keřů, které tady porostou 
pro budoucí generace a zároveň budou pro-
spěšné i zvěři, která potřebuje v přírodě při-
rozené úkryty. Novinkou je, že proti původ-
nímu plánu vznikne ještě jeden osázený 
úsek, a  to od rybníka Člunovce, středem 
pole, na jehož konci se stočí vlevo k lesu. 
Tím vytvoří pěkný vycházkový okruh a po 
asfaltové cestě se můžete vrátit zpět k ryb-
níku. Vznik alejí je nádherná událost, která 
se neděje každý rok, a tak věříme, že z nich 
budeme mít všichni radost a potěšení.

Celková plocha nových záhonů: 195 m2

Celkový počet trvalek: 1 081 ks

Celkový počet cibulovin: 1 497 ks

Celková plocha navrženého trávníku: 195 m2

Celková plocha regener. trávníku: 87 m2

Celkový počet stromů k ošetření: 26 ks

Celkový počet vysazovaných stromů: 250 ks

Celková plocha vysazovaných keřů: 274 m2

Celkový počet vysazovaných keřů: 1 101 ks

Celkový počet vysazovaných vícekmenů: 4 ks

Budky pro ptáky: 4 ks

Posedové lavičky: 4 ks

Odpadkové koše: 5 ks

AKCE „ZELEŇ“ V ČÍSLECH:

Hájek

Myslkovice

U třech lip

Třešňovka
cesta k Sušici

cesta ke střelnici
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Vedení obce bylo před několika týdny oslo-
veno zástupcem Státního pozemkového 
úřadu ČR a informováno o záměru výstavby 
polní cesty z  Myslkovic ke střelnici u  Sed-
lečka. Stavba této cesty byla již několik let 
v pořadí priorit, hned po cestě od Člunovce 
k  lesu, která byla letos dokončena. Zájem 
na její realizaci mají nejen Myslkovice, ale 
i  sousední Sedlečko. Důvody jsou zřejmé - 
výrazné zlepšení sjízdnosti samotné cesty, 
která je v současné době během podzimních, 
zimních a  jarních měsíců blátivá a  obtížně 
průjezdná, dále zlepšení obslužnosti okol-
ních polí a  v  neposlední řadě také usnad-
nění pěších a cyklistických výletů.
Podle vyjádření zástupců Státního pozem-
kového úřadu ČR a vzhledem k neprediko-
vatelnosti ekonomického vývoje po letech 
proti-covidových opatření je tato investice 
jedna z posledních na dlouhou dobu.

Příznivci přírodních, blátivých cest mohou 
namítnout proč vzniká další asfaltová cesta, 
nicméně kromě těch zřejmých výhod zpev-
nění lze poukázat také na více než 4 km 
nových přírodních cest v  katastru naší 
obce, které díky výsadbě alejí právě vzni-
kají, a které asfaltovým povrchem dispono-
vat nebudou. Naproti tomu radost z cesty ke 
střelnici budou mít jednak zemědělci, kteří 
obhospodařují okolní pole, pro lepší dostup-
nost a  také milovníci vycházek či vyjížděk 
po kvalitních cestách a stezkách, které obdi-
vujeme ve větší míře spíše v západní Evropě 
než u nás.
Z  jednání a  z  předloženého projektu inves-
tora vyplývá, pro nás poněkud bolavá sku-
tečnost, že v zájmu záchrany alespoň jedné 
linie stávající části třešňové aleje, bude 
muset ustoupit linie druhá. Konkrétně jde 
o  to, že konstrukční vrstvy budoucí cesty 

TŘEŠŇOVKA V NOVÉM

obr. a)
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by natolik zasáhly do kořenového systému 
obou řad stromů, že by zásah nevydržely 
a alej by padla celá, viz obr. 1). Dojde tedy 
k uhnutí trasy cesty tak, aby levá řada - smě-
rem od Myslkovic, zůstala v bezpečné vzdá-
lenosti a bez porušení, viz obr. 2).
Náhradní výsadba mladých stromů se pak 

neomezí pouze na doplnění stejného počtu 
pokácených dřevin, ale bude jich vysazeno 
daleko více - po celé délce budoucí cesty 
od Myslkovic až ke střelnici půjde celkem 
o 84 ks mladých stromů. Čili za každý pora-
žený kus budou vysazeny 4 nové, viz obr. a).
V  současné době probíhá příprava projek-
tové dokumentace a v příštím roce by podle 
vyjádření SPÚ ČR měla být cesta hotová.
Přínosem pro Myslkovice je kromě nové 
funkční cesty k  Dobré Vodě osázené mla-
dou alejí i to, že díky tomuto záměru přibyla 
cca 600 m dlouhá cesta s  výsadbou zeleně 
v lokalitě u Člunovce, viz obr. b).

PŘEKLÁDKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ DO ZEMĚ
Od Židoven, č.p. 95 až po č.p. 149 směrem 
ke kapličce na Sedlečko se konečně roz-
běhly stavební práce společnosti EGD. Jak 
už Myslkoviny minule informovali, jedná 
se o  přeložku vedení do země, které je 
nyní na sloupech nebo domovních kon-
zolách. V  souvislosti s  tím budou odstra-
něny stávající sloupy el. vedení a  obec na 
celé trase opatří nové veřejné osvětlení. 
Podle realizační firmy PTEM s.r.o. budou 
stavební práce končit až začátkem příš-

tího roku. Vzhledem k  tomu, že na místní 
komunikaci, v úseku, kde se na jaře opravo-
vala kanalizace, byl dočasně zrušen chod-
ník, prosíme všechny řidiče, aby zde pro-
jížděli maximálně opatrně a pomalu. V této 
ulici se často pohybují děti nebo maminky 
s kočárky a najdou se stále řidiči, kteří zde 
projíždí vysokou rychlostí. Zastupitelstvo 
obce v současné době hledá možnosti finan-
cování na co nejrychlejší opravu povrchu 
komunikace a obnovení chodníku.

1)

2)

Člun
ov

ec

původně neplánovaná
alej, 595 m

obr. b)
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DÝŇOVÁ POLÉVKA
Jestli vám dýňová polévka přijde nudná, zkuste ji ochutit trochu netradične a uvidíte, že vám pohladí chuťové buňky a báječně zahřeje.1 dýně hokaido

1 cibule
1 lžíce másla
1 plechovka kokosového mléka125 ml smetany 33%
1 l zeleninového vývaru (může být z kostky)sůl
pepř
koření (mletý koriandr, muškátový oříšek, mexické koření, zázvor)
1 citron
Na másle osmahneme dosklovita cibuli nakráje-nou na větší kousky, přidáme omytou, na kostky nákrajenou dýni i se slupkou, zbavenou semínek, 

pár minut opékáme a zalijeme vývarem, osolíme a opepříme a povaříme do měkka. Poté rozmi-xujeme. Dochutíme kořením dle chuti, přídáme kokosové mléko a  smetanu a  nakonec dochu-tíme citronem, který dodá polévce výraznější chuť. Můžeme přílít vodu nebo vývar podle toho, jakou chceme mít konzistenci. Podáváme s tro-chou olivového oleje, kys. smetanou a dýňovými nebo slunečnicovými semínky (v Lidlu balíček za cca 10,– kč). Trocha chilli prohřátí ještě zvýrazní.

KRÉMOVÁ BRAMBOROVÁ PO-
LÉVKA S UZENÝM LOSOSEM

Rychlovka z pár ingrediencí, kterou uzený 

losos dokonale ozvláštní.

1 lžíce másla
1 cibule nakrájená najemno
750 g brambor, nakrájených na kostky
500 ml drůbežího vývaru (může být i z kostky)
500 ml mléka
350 g uzeného lososa
hrst nasekané petrželky
sůl, pepř
1 citron

Na másle opékejte cibuli dosklovita. Přidejte 
pokrájené brambory, zalijte vývarem a  mlé-
kem a vařte cca 15 min., až budou brambory 
měkké. Vmíchejte pokrájeného lososa a petr-
želku, osolte a opepřete a dochuťte citronovou 
šťávou. To je vše!

Hřejivý podzim
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DÝŇOVÉ CUPCAKE
180 g hladké mouky
6 lžic kakaa
1 lžička kypřícího prášku
1 lžička jedlé sody
100 g změklého másla
180 g hnědého cukru (může být i bílý)

2 vejce
vanilkový cukr nebo 1 lžička vanilko-

vého extraktu
150 g dýňového pyré
125 ml mléka
125 ml zakysané smetany

Na dýňový krém
250 g mascarpone
250 ml smetany ke šlehání
100 g dýňového pyré
moučkový cukr dle chuti
1 dýně hokaido nebo máslová
citron
Nejdříve si připravte pyré. Dýni pokrájejte 

(máslovou i  oloupejte) a  dejte povařit do 

měkka s trochou cukru. Slijte vodu a roz-

mixujte ponorným mixérem dohladka.

V míse promíchejte všechny sypké suroviny, 

v druhé míse utřete máslo s cukrem do pěny 

a po jednom přidejte vejce a vanilku. Spo-

lečně prošlehejte mléko a zakysanou sme-

tanu. Do utřeného másla postupně přidá-

vejte sypkou směs a směs mléka a zakysané 

smetany a nakonec pyré. Formu na muffiny 

vyložte papírovými košíčky a  naplňte do 

dvou třetin. Pečte zhruba 25 min. na 160°. 

Jestli jsou dopečené, vyzkoušejte špejlí. 

Muffiny vyndejte z  formy a  nechte zcela 

vychladnout. Připravte dýňový krém. Šleha-

čem vyšlehejte mascarpone se skořicí, při-

lejte smetanu a  znovu vyšlehejte. Opatrně 

vmíchejte dýňové pyré a  cukr a  citronovu 

šťávu dle chuti. Krém dejte do sáčku se špič-

kou (pokud nemáte, lze použít i  obyčejný 

sáček s ustřihnutou špičkou) a muffiny doz-

dobte dle fantazie.

ZÁZVOROVÁ BOMBA

Dokonalá zbraň na nachlazení nebo pre-

venci v podzimních dnech.

2 cm čerstvého zázvoru jemně nastrouha-

ného
1/2 lžičky kurkumy

špetka pepře (důležitý v kombinaci s kur-

kumou)
cca 8 sušených pampeliškových květů

trochu sušeného bezového květu

lžíce medu
citron podle chuti

Vše zalijeme vroucí vodou a necháme cca

15 min. vylouhovat.
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Myslkovický otužilec a léto
Sluneční žár, težko se hledá stín, vodní 
plochy a  toky se blíží bodu varu, skromné 
odění i  v  případě celonočních venkovních 
stáží… tak s  tím je konečně šlus! Podzim 
je tady a  s ním i vyhlídka na sychravé dny 
plné chladu, větru, deště, všude bláto, šedá 
obloha a… co je hlavní… studená voda!
Pro vás všechny, co stále ještě váhají, zda se 
otužovat, máme odpověď: Neváhejte!
Otužování má nespočet výhod, jistě všeo-
becně známé, namátkou třeba:
• posilování imunity
• posilování kardiovaskulárního systému
• lepší zvládání stresových situací
• zvýšení pružnosti pokožky (ocení hlavně 

ženy)
• snižování nákladů na topení a ohřev vody 

(ocení hlavně muži)
• můžete se na sociálních sítích chlubit tím, 

že se otužujete
• nemusíte se na sociálních sítích o otužová-

ní vůbec zmiňovat
• a  v  neposlední řadě, pokud se přidáte 

k nedělním Otužilcům Myslkovice, zvýšíte 
svou společenskou aktivitu!

A jelikož jsme na začátku sezóny, je i ideální 
čas s otužováním začít. Kdybyste se k nám 
chtěli přidat, stačí málo: prostě přijďte 
v  neděli odpoledne ke Člunovci. Scházíme 
se v 15 hod. (sledujte facebook Otužilci 
Myslkovice).

Podmínky pro přijetí
Věk 1 – 120 let
Hmotnost 5 – 200kg
Pohlaví nerozlišujeme (ono to v  té studené 
vodě taky někdy úplně nejde…)

Nabízíme
Přátelskou atmosféru
Spoustu přihlouplých vtípků během aktu 
otužování
Zmrzlé končetiny
Příjemný pocit po celém těle po výkonu 
(otužileckém)
Vyfocení při otužileckém výkonu
Případně nevyfocení během otužileckého 
výkonu
Naprosto nulové finanční ohodnocení
Takže, přátelé, tešíme se v neděli!

Roman Janoušek
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V SEDLEČKU PROBĚHLY PŘEDČASNÉ KOMUNÁLNÍ VOLBY
Z  důvodu nespokojenosti se současným vede-
ním obce byly v Sedlečku vyhlášeny předčasné 
volby. Dne 21. 10. 2021 proběhlo ustavující zase-
dání, které bylo velmi bouřlivé. Novým staros-
tou byl zvolen Václav Čechtický a místostarost-
kou Ing. Petra Bontea, DiS. Dosavadní starosta 
V. Bočánek s jmenováním do funkcí nesouhlasí, 

o stanovisko bylo požádáno Ministerstvo vnitra, 
které ve funkci starosty potvrdilo V. Čechtického. 
Už teď je jasné, že obě obce stojí o dobré soused-
ské vztahy a to nejen na oficiální obecní úrovni, 
ale rádi bychom se setkávali i na společných kul-
turních akcích. Možná může vzniknout nová, ne 
úplně tradiční spolupráce dvou sousedících obcí.

JAKÉ BYLY V MYSLKOVICÍCH VÝSLEDKY VOLEB 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR?

Voličů v seznamu 339
Vydané obálky 236
Volební účast 69,62%
Odevzdané obálky 236
Platné hlasy 236
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hostinec
po, út, čt, ne 17:00–22:00
st zavřeno
pá, so 17:00–23:00

obecní úřad
starosta:
pondělí 18:00–20:00 nebo kdykoli po 
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
každou sobotu
od 15 do 16 hod.

knihovna
dočasně jen po domluvě

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:

Obecní úřad velmi apeluje na všechny, kteří své vozy parkují 
na chodnících, silnicích nebo jiných veřejných prostranstvích, 
aby využívali prostoru vlastních pozemků, svých dvorů, zahrad 
nebo rozšířených vjezdů a neztěžovali dopravní situaci všem 
okolo. Ať již motoristům, chodcům, záchranářům nebo údržbě!

od srpna 2021 se sběrný dvůr otvírá

2 x v měsíci
vždy 1. a 3. sobotu v měsíci 9 – 10 hod.

Rozšíření otevírací doby
ve sběrném dvořeVITĚZNÝ GULÁŠ

Na soutěži o nejlepší guláš 11. 9. v Hlavatcích, 
získali za tým myslkovických hasičů Tonda 

Novotný a Pavel Urban 1. místo.
Srdečně gratulujeme!

Kompostárna 
v listopadu otevřena 

pouze v soboty
od 15 do 16 hod.

Kdo věnuje vánoční strom před 
zámek? Volejte prosím na 
tel. 737 266 854 nebo dejte  
vědět na obecní úřad.
Děkujeme!


