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Milí přátelé,
srdečně vás zdravím se začátkem léta časem dovolených, odpočinku a relaxace.
Pravidelně před letním uklidněním získávám
pocit, že se snad nejde vyhnout té hektice na
konci školního roku. Máte to také tak? O to
víc jsem rád, že se nakonec podařilo vytvořit
letní číslo Myslkovin a doručit vám ho ještě
než se rozjedete po světě. Děkuji všem, kteří
se na tom se mnou podíleli.
Nedávno jsem si přečetl článek o jednom
marketingovém průzkumu, který mne zaujal,
ale zároveň vlastně moc nepřekvapil. Pojednával o fenoménu nespokojeného zákazníka.
Bez ohledu na to, zda je produkt nebo služba
objektivně kvalitní či nikoli, se může stát, že
zákazník ji vnímá negativně. Prostě se mu
něco nezdá, něco je špatně. To se stává. Ale
daleko zajímavější je, jak se svou naštvaností
lidé dál naloží. Představte si, že na každého
nespokojeného zákazníka, který se ozve
výrobci nebo prodejci je průměrně 26 zákazníků, kteří se mu neozvou. Ale bohužel si to
řeknou mezi sebou! Konkrétně, podle uvedeného průzkumu, sdělí svou zlobu v průměru

9-15 dalším lidem. A 13% to řekne více než
20 lidem.
Obráceně to bohužel nefunguje tak dobře:
spokojený zákazník se o svou dobrou zkušenost podělí v průměru pouze se 4-6 lidmi.
(zdroj: uxplanet.org)
Proč mě to zaujalo nevím. Asi ten zvláštní
člověčí sklon šířit špatné zprávy rychleji než
ty dobré a mnohdy i ty dobré překroutit na
špatné. Samozřejmě to není převratné zjištění, nýbrž pravda stará jako lidstvo samo.
Jenom mě vždycky znovu zarazí s jakou
přesností to pokaždé funguje.
Dobrá zpráva však je, že pokud nechci, tak
se tím nemusím trápit. Proto nabízím výzvu:
najde se někdo, kdo si se mnou dá prázdninové předsevzetí neposlouchat a nešířit negativní zprávy? No a aby potom nebylo úplné
ticho, tak pokud se podaří alespoň jednou
denně najít dobrou nebo veselou zprávu, tak
jí zkusme poslat třeba těm nejbližším. Pokud
do toho jdete se mnou, napište mi to mailem
nebo v SMS! I snaha se počítá!
Přeji krásné a radostné léto všem!
Gustav Fifka

Srdečně gratulujeme
V červenci oslaví významné výročí
pan Josef Samec a pan Jaroslav Neruda
Obec Myslkovice Vám přeje všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví do dalších let života!
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V minulých letech obec od jara do podzimu
zaměstnávala vždy několik pracovníků, kteří se zabývali veřejně prospěšnými pracemi
spojenými zejména s úklidem v obci, běžnou údržbou, sečením trávy na veřejných
prostranstvích, případně drobnými stavbami apod. Jejich mzdy pokrýval příspěvek
z programu podpory Veřejně prospěšných
prací od úřadu práce. Tak jako každá podpora, má i tato své podmínky a jednou
z nich je minimálně 5 měsíční registrace na
příslušném úřadu práce. Jenže lidé bez práce
„došli“. V ČR je míra nezaměstnanosti dlouhodobě velmi nízká a nadále klesá. Aktuálně
je na 2,6%. Je tedy logické, že stát od tohoto
typu podpory ustupuje a podle vyjádření táborského ÚP byly dotace zkráceny až o 40%
oproti minulému roku. S úbytkem podpory
veřejně prospěšné práce se potýkají všechny
obce v našem okolí, které ji využívaly. Na
úřadu práce zůstali jen ti, kteří skálopevně
pracovat nechtějí a takové zaměstnávat nebudeme ani zadarmo. Nyní tedy obec Myslkovice nezaměsnává žádného pracovníka na
veřejně prospěšné práce, což je mimochodem jedním z důvodů, proč se během června nedařilo udržet veřejné trávníky v dokonalé kondici.
Situaci jsme se pro letošek rozhodli řešit
prostřednictvím placených brigád, které již
začaly, a proto už by se mělo vše navracet do
původního standardu.
PS. Kdyby někoho zlobilo, že má před svým
domem delší trávu, než by si přál, nechť
neztrácí čas stížnostmi, naklepe svou kosu
a trávu si požne. Jak se to koneckonců dělává.

Vaše náměty
Velmi krátce se vracím k Setkání se starostou, které se uskutečnilo na konci dubna.
Ještě jednou děkuji za vaši účast a zejména
pak za plodnou diskusi plnou zajímavých
nápadů a podnětů od vás. S některými vás
chci seznámit a napíši je tak, jak mi byly sděleny. Může to ostatní inspirovat k zamyšlení
nad tím, co nám může zlepšit život ve vsi
a co pro to lze udělat. Něco je možné udělat
hned, něco později, ale vždy má smysl o tom
přemýšlet a sdílet to. Některé z námětů se již
podařilo zrealizovat, jiné jsou v přípravě.
• Jednou za měsíc přistavit kontejner na
odvoz trávy na určené místo v obci aby se
nemuselo jezdit s každou fůrou za hřiště.
• Informační cedule k zámku, hřbitovu
atd. – poukázat tím na místa, která jsou
v obci zajímavá a hodnotná.
• Prodejní výstavy rukodělných výrobků adventní věnce, květinové vazby, figurky
z kukuřičného šustí apod. před adventem.
• Uspořádat obecní zabijačku.
• Uspořádat soutěž o nejlepší guláš.
• Slavnosti piva.
• Ať se neparkuje na chodnících.
• Uspořádat sraz heligonkářů.
• Umístit rychlostní radar.
• Cvičení na zámku (jóga apod.)
• Vylepšit vánoční stromek.
• Předpověď počasí na webu obce.
• Mít důstojnou vitrínu na parte.
• Odběr novinek z webu obce na e-mail.
Těšíme se na Vaše příspěvky a názory, které
pošlete mailem nebo napište na kus papíru
a vhoďte do poštovní schránky obecního
úřadu nebo nám je prostě přijďte říct. GF
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Třistapadesátiletý
krasavec

V letošním roce je tomu 350 let, kdy byla
v naší obci dokončena stavba nového zámku. Až do dnešních dnů tvoří hrdou dominantu obce, ale známe dobře jeho historii?
O té nám vypráví Marie Hodinářová.
Zámek nechal postavit tehdejší majitel panství Myslkovice Jan Aleš Maxmilián Konaš
z Vydří. Tvrz Dvořeckých mu nestačila,
neboť se chtěl vyrovnat těm, kteří už zámky vlastnili. Místo pro jeho stavbu si vybral
západně od tvrze, kde stály 4 selské usedlosti. Krumpův a Kuklův statek nechal zbořit, statky Kouby a Nerudy musely ustoupit
stranou, aby mu nepřekážely ve výhledu ze

zámeckých oken. Okolo zámku zřídil park,
který zahradník Makovička osázel stromy,
založil záhony květin s pěšinkami, vysypanými bílým pískem. V parku byl vybudován nový altánek. Celý park byl obehnán
2 metry vysokou zdí, která byla zakončena
cihlovými „panenkami“. Dílo bylo dokončeno 14. května 1669 – toto datum, vytesané
do kamene osazeného u vchodu do zámku,
bylo zároveň i dnem stavebním. J. A. M. Koňas si bral za ženu Annu Kateřinu (třetí jeho
manželka) a uvedl ji do právě dostavěného
zámku. A již 17. prosince 1671 křtil mu
soběslavský farář Zelenka v zámecké kapli
syna Antonína Františka a za další dva roky
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Pro své úředníky a jiné pomocné síly postavil čp. 1, 2, 3, 4, 5, čp. 6 bylo bytem lesníka.
Pro kočí, lokaje či služebnictvo byly postaveny domky při staré tvrzi.
Sláva Koňasova vyvrcholila v roce 1687, kdy
se stal zemským soudcem, radou dvorního
soudu a hejtmanem bechyňského kraje.
Poté, co ovdověl, oženil se s Annou Františkou, roz. Chlumčanská z Přstavlk, sníž však
dlouho nežil, zemřel v roce 1703. Jeho synové záhy panství prodali Františku Leopoldu
Voračickému z Paběnic a jeho manželce
Eleonoře Renátě, rozené hraběnce Lassaga –
Paradiesová. Fr. Leopold Voračiský byl velký
milovník lovu. Za jeho působení byla postavena v Janově kaple a později kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému.
Po jeho smrti koupil panství Jan Oktavian
Uchynský z Uchynic.

druhého syna Josefa Antonína. Jméno Antonín dal oběma synům, neboť i zámecká kaple
byla zasvěcena tomuto světci (svatému Antonínu). Jan Aleš Maxmilián Koňas nechal
na zámeckém dvoře zřídit kamennou kašnu,
do níž byla zavedena voda ze Člunovce, kašnu zdobila mořská panna, později umístěná
v zámeckém parku. V současné době zdobí
nádvoří zámku v Dírné.
U zámku nechal postavit pivovar, u ovčína
byla vysázena chmelnice. Stály tu stáje a špýchar. Dvůr byl uzavřen dvěma stodolami.
Hajnému, poklasnému, šafáři, ovčákovi
a dalším nechal postavit chalupy s čp. 20, 21,
22, 23, 24, 27, 28 a 29.
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vznikl velký sál. Vlevo od schodiště je malý
sál, nejcenější místnost, kterého se přestavba téměř nedotkla. Pouze na severní straně
bylo zbudováno jeviště se dvěma oponami. Uskutečnilo se zde mnoho divadelních
představení, plesů, výstav a zábav. V současné době jsou navíc prostory zámku využívány k rodinným oslavám, svatbám, vítání občánků. Po ukončení provozu hostince „Na
panské“ je zde i pohostinství.
Po roce 1989 byl Wratislavům majetek postupně navrácen. Maxmilián Wratislav proV roce 1802 kupuje panství rytíř Josef Win- najímá zámek v Myslkovicích obci za symdersperger z Winderspergerů a jeho manžel- bolickou cenu.
ka Marie Františka z Ehrenfeldu.
Následně pak Tomáš Neveklovský, budějovický měšťan, který prodává panství svému
švagrovi Janu Majerovi. Za něho byla postavena silnice přes Janov do Roudné a zřízena
pošta v Myslkovicích.
Posledním majitelem byl rod Wratislavů
z Dírné. Po roce 1948, kdy byl Wratislavům
zestátněn veškerý majetek, přešel zámek do
užívání obce. V roce 1959 bylo započato
s přestavbou zámku na kulturní dům, který
byl dne 17. 9. 1961 slavnostně otevřen. Bylo Po smrti Maxmiliána dědí majetek jeho
vybudováno nové betonové schodiště, po syn Evžen a v roce 2006 prodává obci bupravé straně přestavbou obytných místností, dovu zámku, který následně prochází další
rekonstrukcí – nové dveře, okna, topení,
podlahy, sociální zařízení, střecha. V malém
sále restaurátoři provedli renovaci stropní
fresky. V roce 2010 bylo v malém sále odstraněno jeviště, a tak vzniklý prostor slouží
k všestrannému využití.
Díky vstřícnosti Maxmiliána Wratislava
a následně jeho syna Evžena byl získán majetek k dalšímu rozvoji obce.
Od roku 2016 patří myslkovický zámek mezi
kulturní památky.
Marie Hodinářová

Slavnosti zámku

X/7

Představujeme vám kulturní akce, na které se v létě můžeme těšit, a kterými si mj. chceme připomenout 350. výročí
našeho zámku.

19. června
proběhl již tradiční HUDEBNÍ PIKNIK – závěrečné vystoupení žáků různých ročníků ZUŠ v Soběslavi. Více na str. 10.

sobota 13. července
HUDEBNÍ ODPOLEDNE V ZÁMECKÉM PARKU
15 hod. – Doubravanka, koncert dechové hudby
20 hod. – kapela Marathon

sobota 24. srpna
PIVNÍ SLAVNOSTI

Zveme vás na premiéru pivních slavností v Myslkovicích!
Svou účast nám zatím potvrdily minipivovary Brandlínská
Kuna, Kokeš z Kamenice nad Lipou, minipivovar Pacov
a Rodinný pivovar Transformátor z Hlavatec. S nabídkou
vlastních jedinečných uzenin zde bude mít své zastoupení
farma Liška ze Smyslova. Kvalitní kávu nabídne Greco ze
Zvěrotic, s možností ochutnávky zvěrotického piva. K ochutnávkám nám až do noci budou hrát kapely Lihovina (Hlavatce), Kocovina (Hlavatce) a Rock 1938 (Rybova Lhota). Více
informací bude postupně na webu obce a Facebooku.

E
PŘIJĎT
V ĚT E
A POZ
NÁMÉ
I SVÉ Z

24. 8.
2019

srpen, září
VÝSTAVA O HISTORII ZÁMKU
V průběhu srpna a září chce obec uspořádat fotografickou výstavu věnovanou historii
i současnosti zámku spojenou s výstavou umělců z Myslkovic a přilehlého okolí. O termínu konání vernisáže budete včas informováni na webu a na plakátech. Během září,
pokud se nám to podaří, bychom také chtěli zrealizovat osvětlení budovy zámku.
Velmi uvítáme jakoukoli pomoc s organizací a přípravou jednotlivých akcí. Kdo máte zájem,
prosím přihlašte se prostřednictvím mailu obec@myslkovice.cz nebo tel. 737 266 854
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Den dětí

Myslkovický den dětí se letos uskutečnil
v sobotu 15. června. Počasí nám až zázračně
přálo a děti před sebou měly opravdu pestré odpoledne. Nejprve na ně čekaly soutěže
s pohádkovými postavami. Děti si z každé
soutěže odnesly sladkou odměnu a po splnění posledního úkolu každý dostal občerstvení a malý dáreček.
Děti poté měly možnost si např. prohlédnout
policejní auto i s výzbrojí posádky, mohly se
seznámit s těžkou transportní a zemědělskou technikou. Pozornost všech pak získala
44 metrů vysoká hasicí plošina, kterou zde
předvedla hasičská jednotka z elektrárny
Temelín. Skutečnou práci s proudnicí si děti
vyzkoušely díky Myslkovickým hasičům,
kteří jim na chvíli spustili stříkačku s vodou
z přistavené cisterny. Později jsme všichni
byly svědky hasičského zásahu u hořící makety domu, který nám předvedl Hasičský
sbor z Veselí nad Lužnicí.

Z ohlasů dětí pak největší úspěch sklidil
klaun Pupa, který pobavil děti i dospělé a na
závěr svého vystoupení pro každého vytvořil balónkové zvířátko.

Na závěr proběhlo slosování o 10 věcných
cen a jednu hlavní cenu – auto na víkend kterou vítězce věnovala firma Toyota Dolák.
V průběhu odpoledne samozřejmě nechyběl
skákací hrad a vše bylo ukončeno oblíbenou
pěnou, ve které se děti vyřádily.
Déšť přišel přesně po ukončení programu.

ČERVENEC 2019

Obec Myslkovice velmi děkuje všem, kteří
věnovali svůj čas a podíleli se na nesnadné
přípravě akce a po celé odpoledne se starali
o klidný a bezproblémový průběh dětského
dne. Děkujeme také sponzorům, jimiž jsou
firmy E.ON, Toyota Dolák, Lactalis, Pekárna PETA BOHEMIA Soběslav, dále Policii
ČR Soběslav, Hasičským záchranným sborům Elektrárna Temelín a Veselí n/L. a všem
dalším, kteří čímkoli přispěli k tomu, aby se
tento den dětem líbil.

OBEC DĚTEM / 9

10 / RŮZNÉ

MYSLKOVINY

Úklid třešňovky

a Violce Janouškovým, Hance, Šimonovi,
Tomášovi a Emě Fifkovým, Aleně VondrášVelké poděkování patří všem, kteří se v so- kové, Vladimíru Hrbkovi, Jirkovi Kozlovi,
botu 22. června zúčastnili dlouho plánova- Katce Nagyové a jejich Jiříkovi a Tomáškovi
né dobrovolné brigády na úklid a vyčištění za vydatnou pomoc!
třešňové aleje při cestě ke střelnici. Během
6 hodin práce se nám za pomoci techniky
podařilo alej vysekat, vyčistit od větví a odpadků a vše odvozit. Naskytl se tím krásný
pohled na kultivovaný kousek cesty, kterou všichni rádi využíváme k procházkám.
Díky patří jmenovitě Jitce Novákové, Petře
a Elišce Bidařovým, Jarce, Adéle a Lubošovi
Luňákovým, Romanovi, Markétě, Rozárce

Hudební piknik 2019

Ve středu 19. června proběhl již tradiční třetí ročník Hudebního pikniku. Pod vedením
paní učielky Martiny Pechové vystoupili
žáci ZUŠ Soběslav se skladbami, které nacvičili během tohoto školního roku. K příjemnému posezení přispělo také drobné
občerstvení a velmi vydařené počasí.

Začala rekonstrukce cesty k zámku a poslední části plotu
20. června započaly přípravné práce opravy podezdívky a výměny části plotu kolem
zámku. Opravou projde také cesta k zámku,
ve které bude vyměněno kanalizační potrubí a následně bude položena nová kamenná
dlažba. Touto akcí bude dokončeno oplocení celého objektu zámku, včetně výměny
dlažeb, které zde byly od roku 1960. Na stavbu obec získala dotace z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje a z Programu
kulturního dědictví.
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Sokol Myslkovice
Jarní zápasy
zápas

skóre

Myslkovice – Soběslav B, Choustník

1:8

Sezimovo Ústí B – Myslkovice

5:2

Myslkovice – Bechyně

3:1

Meteor Tábor B – Myslkovice

4:1

Myslkovice – Tučapy

1:1

Jistebnice – Myslkovice

1:2

Myslkovice – Březnice

1:1

Ratibořské Hory – Myslkovice

2:5

Mladá Vožice – Myslkovice

3:3

Myslkovice – Malšice

4:1

Želeč – Myslkovice

3:4

V sobotu 8. června skončila posledním zápasem v Želči sezona
okresního přeboru 2018/2019.
Po nepříliš vydařeném podzimu
byla jarní část o poznání lepší
a naši hoši skončili na osmém
místě.

naši nejlepší
střelci:
Hanzal – 10
Trtík – 5
Peltán – 3

TABULKA
tým

Z

V

R

P

skóre

B

1.

Březnice

22

17

5

0

96:18

56

2.

Želeč B

22

14

3

5

63:30

45

3.

Choustník

22

10

7

5

80:46

37

4.

Meteor Tábor B

22

11

3

8

40:44

36

5.

Tučapy

22

9

6

7

57:53

33

6.

Malšice

22

9

6

7

51:49

33

7.

Jistebnice

22

8

5

9

29:32

29

8.

Myslkovice

22

8

4

10

46:64

28

9.

Ratibořské Hory

22

8

2

12

64:75

26

10.

Sezimovo Ústí B

22

8

1

13

43:49

25

11.

Mladá Vožice

22

3

4

15

30:79

13

12.

Bechyně

22

4

0

18

20:80

12

Přijďte podpořit naše hráče i v nové sezoně, která začíná v srpnu.

Slavnosti zámku
sobota 13. července
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
V ZÁMECKÉM PARKU

15 hod. – Doubravanka, koncert
dechové hudby
20 hod. – kapela Marathon

sobota 24. srpna
PIVNÍ SLAVNOSTI
• 4 - 5 lokálních
pivovarů
z našeho okolí
• domácí uzeniny
• tři kapely

srpen, září
VÝSTAVA O HISTORII ZÁMKU
Otevírací doby:

Doubravanka

obecní úřad

starosta: pondělí 18:00–20:00, dále dle telefonické domluvy
účetní: pondělí 8:00–13:00 a 17:00–20:00; středa 8:00–16:00

sběrný dvůr – každá první sobota v měsíci od 9:00–11:30
kompostárna – středa: 17:00–18:00; sobota 16:00–18:00
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13. 7. 2019
od 15 hod.
v zámeckém parku
Myslkovice
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13. 7. 2019 od 20 hod.
v zámeckém parku, Myslkovice

Novinka na webu www.myslkovice.cz

Od 13. 6. 2019 je na obecním webu zavedena nová služba: ODBĚR NEWSLETTERŮ

Jedná se o možnost získávat novinky e-mailem. Stačí se zaregistrovat na hlavní stránce obecního
webu – úplně dole pod videem. Služba je v souladu s GDPR a lze ji kdykoli vypovědět.
Myslkoviny – oficiální zpravodaj obce Myslkovice, 4x ročně vydává Obec Myslkovice, datum vydání 30. 6. 2019, Evidenční
číslo: MK ČR E 23525. Příští číslo vyjde 30. 9. 2019. Své příspěvky, tipy, nápady nebo zpětnou vazbu na Myslkoviny posílejte
na obec@myslkovice.cz nebo tel.: 608 840 079

