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Slovo starosty
Vážení občané obce a okolních osad,
přehoupnuli jsme se společně do roku 2008 a já bych Vás na tomto místě rád seznámil
s úkoly, které jsme si pro tento rok vytýčili. Po loňském úspěchu v získávání dotací (dohromady
jsme na investiční akce získali cca. 1.300.000,- Kč), jsme již v počátku tohoto roku požádali o
granty a dotace na celkem na šest akcí v celkové výši zhruba 5,5 milionu korun. Nakolik budeme
úspěšní, nám ukáže čas a snad první dobrou vlaštovkou je grant na podporu sportu, kde byl TJ
Sokol opět po dvou letech úspěšný a na dostavbu kabin a oplocení získal opakovaně 100.000,- Kč
z prostředků Jihočeského kraje.
V letošním roce se bude provádět oprava silnice (nový povrch) přes Přídolí až do Kaplice a
při té příležitosti jsme se rozhodli provést napojení všech vjezdů na tuto hlavní komunikaci.
Zároveň vybudujeme komunikaci k novým stavebním parcelám v dolní části obce. Další
opravovanou komunikací bude cesta k Valicskům a také dokončení chodníků a finální vrstvy
povrchu v ZTV za Jednotou. Dále máme požádáno o dotaci na opravu kříže na hřbitově, na kterém
bychom v letošním roce rádi opravy dokončili. Požádali jsme ale i o grant na opravu kříže vedle
Obecního úřadu, který je kulturní památkou, a pokud uspějeme, byl by to další krok k vylepšení
vzhledu obce. Na letošní rok jsme dále připravili a již začali s opravou plotu u školy a chodníku
před školou. Další akcí je výměna hlavního vodovodního řadu ze Záluží do Práčova, který je
v havarijním stavu. Zde máme požádáno o dotaci cca. 1,2 milionu korun. Na opravu komunikace
Dubová – Všeměry máme zažádáno o cca. 4. miliony korun. Doděláme taras vedle Jednoty a
dokončíme výměnu oken ve škole a školce. Musíme také opravit teplovodní kanál do tělocvičny a
opravit střechu radnice. Letos ještě vyspravíme znovu cestu na Zahrádku a Chabičovice, ale
musíme se zabývat její kompletní rekonstrukcí. Také začneme s úpravou veřejných prostranství
v Práčově.
Právě v těchto chvílích připravujeme žádost o grant pro zásahovou jednotku sboru
dobrovolných hasičů, kterou se podařilo ustanovit. Zcela upřímně pak vítám snahu o znovuobrození
Sboru dobrovolných hasičů a jen doufám, že nadšení a práce, kterou již od loňského léta věnují
zejména práci s dětmi, nakonec přinese ovoce a navázání dobré tradice „přídolských hasičů“ z let
minulých. Také „kroužek šikovných rukou“, jehož činnost obecní zastupitelstvo spolu s ostatními
podpořilo, má své výsledky a ukazuje se, když se najde jedinec nebo skupina lidí ochotných pro
naplnění své vize udělat něco více, než neustále opakovat „mělo by se něco udělat“, pak je
zapotřebí tyto snahy podpořit. Ano je mnohem snazší kritizovat, než něco nejen vymyslet, ale i
dotáhnout myšlenku k realizaci. Avšak ještě těžší je realizaci takové myšlenky nadále udržet.
V tomto směru přeji všem, kteří své záměry realizují, aby vydrželi a nenechali se odradit těmi, kteří
kromě řečí doposud nic neudělali.
Na další rok pak připravujeme opravu komunikací ve Spolí, Sedlici a bude také nutné se
zabývat cestou ze Sedlice na Osek. Jenom na okraj - první předběžný rozpočet na opravu kašny je
400.000,- Kč. Tato částka nám v podstatě vyrazila dech a je jasné, že bez nějakého grantu se do této
opravy pouštět zatím nelze.
Myslím, že cílů není málo a jistě se naskytnou další úkoly, které budeme muset buď
naléhavě, nebo plánovaně řešit.
Obecní zastupitelstvo na svém únorovém zasedání přijalo (v oblasti příjmů opět rekordní)
rozpočet, bohužel již nyní víme, že se tyto příjmy nepodaří zcela naplnit, a tak budeme v příštím
roce daleko více závislí na dotacích než doposud.
To že obec nedosáhne plánovaných příjmů je způsobeno změnou majitele skládky
v Lověšicích, který zdražil ukládání odpadů (obec dostávala část poplatků) na takovou výši, že
Služby města Český Krumlov (ale i ostatní), které nám zajišťují svoz komunálního odpadu,

byly donuceny ukládat na skládku v Růžově u Borovan. Tato změna skládky má důsledek již v tom,
že od 1. června bude svoz a likvidace komunálního odpadu dražší. Jaký to bude mít vliv na poplatek
za odvoz odpadů, neumíme ještě stanovit a nemůže nás utěšit ani to, že ostatní obce v okolí budou
na tom stejně jako my. Snažíme se činit takové kroky, abychom do budoucna mohli mít vliv na
provoz Lověšické skládky. Předem však předesílám, že tato jednání nejsou a nebudou nijak
jednoduchá a výsledek je prozatím nejistý.
Ve dnech 1.- 3. května se opět pojede tradiční Rallye Český Krumlov. Přes Přídolí se však
letos rychlostní zkouška nepojede. Protože však organizátoři rallye nechtějí Přídolí vynechat, měla
by se zde jet testovací jízda ve čtvrtek 1. května po trase Přídolí – Spolí – Slupenec. O tom zda se
tato jízda pojede, rozhodne zastupitelstvo na svém čtvrtečním zasedání. Provoz od Českého
Krumlova by pak nebyl nijak omezován, bude však potřeba počítat s hustějším provozem. Uzavřena
by byla pouze silnice Přídolí – Spolí – Slupenec a to v době od 14,30 - 17,30 hodin
Jiří Štěpánek

Obecní úřad oznamuje,
že 31. března uplynula lhůta pro zaplacení poplatků za psy, odpady, vodu a také za nájmy
obecních pozemků. Obecní úřad vyzývá všechny, kteří tak doposud neučinili, aby tak učinili
neprodleně a vyhnuli se tak postihům za opožděné platby.

TJ Sokol Přídolí a Obec Přídolí
Dne 19. dubna proběhne sběr železného šrotu a velkoobjemového odpadu. Do prostoru za
čističkou budou umístěny kontejnery (v případě změny budete upozorněni na jiné místo jejich
umístění). Železný šrot prosím odneste do přistavených kontejnerů nebo jej můžete nechat před
domem, tak aby nepřekážel ostatním. Drobnosti prosím ukládejte tak, aby nedocházelo k jejich
rozsypání.
Staré televize, lednice, bojlery a ostatní vyřazené elektropřístroje (i malé - fény, vysavače,
ale třeba i holicí strojky a také autobaterie) nedávejte do kontejnerů, ale doneste nebo dovezte je
před hasičskou zbrojnici, obec se postará o jejich zpětný odběr.

Má-li někdo na
přilehlých osadách větší množství šrotu a potřebuje
k jeho odvozu traktor – zavolejte prosím na tel. č. 380 734 129 do pátku 18.
dubna.

Prosíme všechny, aby před domem nechávali pouze železo, ostatní odpad
si prosím sami odvezte do přistavených kontejnerů.
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na svém 17. zasedáníí 6.prosincee zastupiteléé –
 schhválili vydánní obecně závazné
z
vyhhlášky č.1/2
2007 a obeccně závaznéé vyhlášky č. 2/2007 oběě s účinnosttí od 1.1.20008 „o systtému naklád
dání s odpaady a úhraddě za využív
vání tohotoo
sysstému“
 schhválili vydáání obecně závazné vyhlášky
v
č.3/2007 s úččinností odd 1.1.2008 „o volném
m
pobbíhání psů…
…“
 schhválili Rozppočtový výhhled na rokyy 2008-2010
0

na svém 18. zasedáníí 27.prosincce zastupitellé –
 přijjali rozpočtoovou změnuu č. 6
 odlložili projeddnávání o výýši a systém
mu čerpání finančních
f
p
příspěvků
prro zájmové organizacee
(krooužky) na zasedání
z
zasstupitelstva,, které se bu
udezabývat schvalovánním rozpočtu
u

na svém 19. zasedáníí 8.února zaastupitelé –
2
 schhválil rozpoččet na rok 2008
 zříddili zásahovvou jednotkuu JSDHO a jmenovali jejího
j
veliteele
 odvvolali (na vllastní žádosst) a poté dooplnili členy
y kulturníhoo výboru
 vybbrali provozzovatele atraakcí na pouťť sv. Vavřin
nce na letoššní rok
 povvěřili vedenní obce jednááním s majiiteli zahrádeek (na pozem
mcích p.č. 1175/1 a 175
5/2
 povvěřili vedenní obce zjištěěním zájmuu nájemníků
ů o koupi byytovky č.p. 889

na svém 20. zasedáníí 7.března zastupitelé
z
–
 schhválili podánní žádostí o granty a dootace
 souuhlasili s uzaavřením sm
mlouvy na prrovozování pouťovýchh atrakcí na roky 2009 a 2010
 souuhlasili s výýměnou bytůů v Práčově
 schhválili zřizovvací listinu JSDHO
 odlložili schvaalování žádoostí o změnny v ÚPD do doby, než
n bude vyybrána arch
hitektonickáá
kanncelář, kteráá bude změnnu ÚPD reaalizovat
 povvěřili vedenní obce jednááním za účeelem prodeje domu č.p. 89 současnným nájemn
níkům
 povvěřili vedenní obce jednáním za účeelem prodejje částí pozeemků (zahráádek na pozzemcích pč,,
1755/1 a 175/2 v kú. Přídolí) současnýým uživatelům
 přijjali nabídkuu na grafickoou úpravu znaku
z
obce

12.2.2008
Dětský karneval v Přídolí
Dne 9.2.2008, proběhl v naší obci dětský karneval, na který se nejen naše, ale i přespolní
děti dlouho dopředu těší.
Proto bych ráda touto písemnou formou poděkovala všem lidem dobré vůle, kteří se
nemalou finanční částkou podíleli na uskutečnění dětského karnevalu. Mé díky patří i našim
zastupitelům, kteří odsouhlasili příspěvek 20.000,- Kč, na celoroční akce, pořádané kroužkem
„Šikovných rukou“.
Krumlovský podnik „Stabilo“ se též připojil k realizaci, tím že nám poskytl věcný dar
v podobě pastelek, fixů a ozdobných propisek.
Dále bych ráda poděkovala kapele „PIPÍ PROBLÉM“ za skvělou zábavu, paní ředitelce za
vyřízení sponzorského daru a zapůjčení rekvizit z MŠ, dětem z kroužku za pomoc při výzdobě
tělocvičny, organizátorkám a všem, kteří se podíleli na přípravách i úklidu celé akce!
Závěrem bych dodala jen, že karneval vyšel přibližně na 11.000,- Kč…, ale co bychom
neudělali pro naše děti pro jejich štěstí, radost a úsměv na tváři? Já sama za sebe mohu říct, že jsem
z karnevalu odcházela s pocitem dobře odvedené práce a pro mě samotnou je největším
poděkováním právě ta veselá mysl a rozjařená tvářička našich dětí!
S upřímnými díky
PS: Prosím o veřejné otisknutí v Přídolsku!

Ze života dobrovolných hasičů
Jak jistě mnozí z obyvatel Přídolí zaznamenali, již několik měsíců o sobě dávají vědět
dobrovolní hasiči. Asi nejvíc jsou vidět mladí hasiči.
V loňském roce se pár nadšenců rozhodlo, že dobrovolné hasiče zkusí znovu rozjet a rovnou
s mladými hasiči od 6-ti do 15-ti let. Přes počáteční problémy, o kterých zřejmě nikdo z nás neměl
ani ponětí se přídolské děti na podzim zúčastnily několika soutěží v požárním útoku a hry Plamen
2008. Mladí hasiči bojovali a za své výsledky se určitě nemusí stydět.
V únoru se konala Valná hromada, byl zvolen výbor SDH Přídolí a do čela byl zvolen pan
Macek st. jako starosta SDH Přídolí. Touto cestou bychom mu chtěli poděkovat, že námi navrženou
funkci přijal a pomáhá nám v naší snaze, aby dobrovolní hasiči opět fungovali tak jak mají.
Zastupitelstvo obce Přídolí jsme požádali o finanční příspěvek, a abychom dokázali, že to
s dobrovolnými hasiči myslíme vážně a nebudeme čekat, až nám někdo něco dá, začali jsme s
brigádami v lese při stahování a pálení větví. Od února již máme za sebou pět brigád.
Sluší se poděkovat těm několika málo lidem, kteří s námi na brigády chodí. Velký dík patří
určitě těm, kteří nejsou členy SDH a ani nemají děti mezi mladými hasiči a přesto s námi do lesa
chodí. Pokud by se nám někdo rozhodl pomoci – rádi ho uvidíme 12. 4 2008 v 7.30 hod. u obchodu.
26.4.2008 máme s dětmi první letošní soutěž - Omlenice - hřiště Kaplice. Popřejme dětem
hodně štěstí, pro své nadšení a zapálení pro hasiče si to určitě zaslouží.
Ještě na závěr si dovolím rodičům dětí připomenout, že je nutné, aby do 15. 4. děti měly
průkazky opatřené fotografií. Pokud tomu tak nebude, onen hasič nebo hasička se nebudou moct
zúčastnit soutěže a to by byla jistě škoda.
Náš velký dík patří oddílu TJ Sokol Přídolí za možnost využívat hřiště na tréninky a
uspořádání soutěže v požárním útoku, jejíž termín 13.9 2008 nám byl přidělen.
Helena Štěpánková

Poděkování
Děkujeme paní Vlastě Grabcové za sponzorský dar ve výši 2000 Kč poskytnutý na vyladění piana
v mateřské škole.
Informace
1.O akcích školy se můžete v předstihu dovědět na webových stránkách www.zspridoli.cz
2. Za sběr papíru a pet víček jsme obdrželi 1538 Kć. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.
Další svoz papíru proběhne koncem dubna.
Mgr. Dana Hopfingerová
Stará obora
V Naší škole Přídolí jsme dostali pozvání na výlet do Staré obory u Hluboké nad Vltavou. Vyjeli
jsme autobusem a byla to dlouhá cesta. Ještě když jsme jeli, viděli jsme daňky. Pak jsme si šli
prohlédnout myslivnu, kde měli samé paroží. Také jsme viděli divoká prasata. Potom jsme si
opékali vuřty na ohni. Najednou jsme zahlédli muflony, snad celou rodinku. Cestou zpět jsme
neviděli ani jeleny ani daňky. Byl to nádherný výlet.
Marie Ferenčíková
Ledová Praha
Na výletě jsme měli hezké počasí. Ze všech výletů se mi nejvíc líbila prohlídka mořského světa a
letiště. Ráno jsem poznávala různé památky a způsoby dopravy ve velkém městě.Děkuji paním
učitelkám, že z nás nikoho neztratily.
Veronika Cábová
Ledová Praha
Ráno ve 4:00 mi mamka povídá: „Vstávej, musíme se připravit na cestu do Prahy.“ „ Ještě ne,
vždyť je brzy!“ „ Kolik že je hodin? Půl páté? Vždyť to nestihnu!“ „Neplaš, je času dost.“ Oblékla
jsem se a vyrazili jsme na autobus, pak jsme vystoupili na vlakovém nádraží v Českém Krumlově a
jeli jsme do Českých Budějovic a tam jsme čekali jednu a půl hodiny . Potom jsme jeli do Prahy a
trvalo to 4 hodiny. Tam jsme si dali věci do školy a šli jsme ven. Šli jsme po Karlově mostě, viděli
jsme mořský svět, a došli jsme na Václavské náměstí. V sobotu jsme byli v Ruzyni, Na Pražském
hradě, v Muzeu hraček, ve Zlaté uličce, v kostele svatého Víta. V neděli jsme byli na
Staroměstském náměstí a dívali jsme se, jak tam zvoní kostra a jak se tam střídají apoštolové. Bylo
jich tam 12. Pak jsme jeli domů.
Alena Pavlisová
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