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Občasník pro obyvatele a přátele obce Přídolí

Slovo starosty
Vážení občané a přátelé obce a okolních osad,
Předem se musím omluvit, že Přídolsko vychází až nyní, času je však stále méně a méně a
práce čím dál více. Nemíním se vymlouvat, ale čím více grantů a dotací jsme získali, tím více práce
je spojeno s realizací projektů. Já jen doufám, že už je to na funkčnosti i vzhledu obce znát. Jak
jsem již v minulosti uváděl, zaměřili jsme se na získávání dotací, protože jenom tak můžeme dostat
do obce více peněz (nad rámec vlastního rozpočtu).
Do dnešního dne se podařilo získat na dotacích a grantech přes 3 miliony korun. Mimo dotované akce jsme pak provedli a nadále provádíme ještě desítky větších či menších akcí, kde se snažíme investovat do zlepšení vzhledu obce, tak aby se naše obec stala atraktivní nejen pro místní, ale
i pro návštěvníky tak, aby sami vyhledávali možnost Přídolí navštívit a Přídolí bylo jejich cílem.
Zatím tudy jenom projíždějí. Vím, že je to nelehký úkol vedle Českého Krumlova, ale věřím, že se
může podařit. Jedním z pilířů pro tento rozvoj je podle našeho mínění vlastnictví fary, kterou jsme
koupili od církve. Možná se to někomu bude zdát jako zbytečné vyhození peněz a zátěž do budoucna. Na to nám však nyní nikdo neodpoví. Snažíme se však o to, aby tomu tak nebylo. Naše představa je taková, že v budově fary by mohly vzniknout ordinace lékařů, kteří by byli pro nás místní a
také klubovna (společenská místnost), kde by se mohli scházet senioři a místní spolky a kroužky,
protože tělocvična pro tyto účely není nijak zvlášť vhodná. V ostatních prostorách pak může vzniknout zázemí pro nějaké zařízení sociálního typu (léčebna, dům s pečovatelskou službou anebo jiné
podobné zařízení). Samozřejmě přivítáme jakoukoliv připomínku, co ještě by mohlo v tomto prostoru vzniknout.
Bohužel se opět musím vrátit k tématu odpadů. V poslední době se velmi zhoršilo třídění
odpadů. Jako obec jsme nyní mezi nejhoršími z celého svazku obcí. Ještě vloni jsme byli na 8. místě v JČ kraji. Neumím si vysvětlit, proč se tak stalo, ale je velmi zarážející, že tento stav nastal.
Domnívám se, že je to jenom lenost, či pohodlnost některých lidí, bohužel podle našeho zjištění se
jedná především o chataře a chalupáře (ti poctiví ať se prosím nerozčilují). Faktem ale zůstává, že
tento stav přináší obci nemalé finanční problémy, ať už v úhradě za četnější vývoz komunálního
odpadu, ale hlavně v menším finančním ohodnocení za vytříděný odpad. Tato odměna, kterou obec
za třídění dostává, pokrývá skoro ze sta procent vývoz kontejnerů s tříděným odpadem. V letošním
roce však bude muset obec doplatit i za vyvážení tohoto separovaného odpadu. Možná si někdo
řekne NO A?. Je však dobré si uvědomit, že veškeré náklady odpadového hospodářství se sčítají
(odstraňování černých skládek, vyvážení velkoobjemového odpadu, tříděného odpadu i komunálního odpadu) a může nastat situace, že budeme zase nuceni poplatky zvednout. Zvláště v situaci, kdy
se od 1. června odpad vozí na skládku do Růžova u Borovan, protože cenová politika vedení JIP ve
Větřní donutila svazek obcí neukládat na skládku v Lověšicích.
V současné době je připravován nový zákon o odpadech, který by měl umožnit obcím výrazně zvednout „poplatky za odpady“. Nedojde-li k lepší situaci v třídění z chalup, pak u těchto
budeme prosazovat maximální částky, protože není možné, aby lidé, kteří zde trvale bydlí a žijí,
dopláceli na několik málo rádoby chalupářů, které zajímá pouze jejich chalupa a veškeré negativní
dopady pak byly přesunuty na obec a její obyvatele.
Úplně nakonec bych Vás všechny chtěl pozvat na pouť, která se jak jistě všichni víte, koná
v neděli 10. srpna a přeji všem příjemnou zábavu.
Jiří Štěpánek

Obec Přídolí
zve širokou veřejnost na tradiční
Svatovavřineckou
pouťovou zábavu

v sobotu 10. srpna 2008
začátek ve 20.00 hodin

Program poutě:
Sobota:
1000 start cyklistického závodu
1500 fotbalový „sranda mač“
2000 pouťová zábava
Neděle:
1115 Mše svatá
1000 zahájení fotbalového turnaje o pohár starosty Obce Přídolí

začátek ve 20.00 hodin

ze zasedání obecního zastupitelstva
na svém 21. zasedání 3. dubna zastupitelé –
 schválili složení pracovního týmu pro zadávání požadavků obce na změnu ÚPD č.2
 schválili používání znaku obce sborem dobrovolných hasičů

na svém 22. zasedání 7. května zastupitelé –






pověřili starostu podáním žádostí Pozemkovému fondu o převod pozemních komunikací
schválili závěrečný účet obce obce Přídolí za rok 2007 s výrokem – „bez výhrad“.
přijali rozpočtovou změnu č. 1/2008
schválili stanovy a sídlo Lesního družstva obcí Přídolí
schválili koupi fary

na svém 23. zasedání 5. června zastupitelé –
 schválili přijetí dotace z programu obnovy venkova
 schválili přijetí dotace z programu obnovy vodohospodářské infrastruktury

na svém 24. zasedání 3. července zastupitelé –







schválili rozpočtovou změnu č. 2
schválili pořízení změny ÚPD č. 2
nesouhlasili s koupí „šijárny“
schválili přijetí dotace z programu na podporu JSDHO
Nepovolili konání rychlostní zkoušky na Rallyesprint
schválilo podání opakované žádosti o dotaci na rekonstrukci cyklotrasy v úseku Dubová –
Všeměry

Pozvánka
Na pouťový turnaj „O putovní pohár starosty obce Přídolí“, který se uskuteční
v neděli 10.8.2007 od 10 00 hodin
Místo
Hrací doba
Účastníci:

hřiště Přídolí
2 x 30 minut
AW reality Větřní B
Sokol Kájov
Sokol Soběnov
TJ Sokol Přídolí

Rozlosování: 1. zápas – 10 00 TJ Sokol Přídolí – Sokol Soběnov
2. zápas – 11 15 AW reality Větřní B – Sokol Kájov

V sobotu 9.8.2008 se uskuteční „SRANDA MAČ“ na hřišti TJ Sokol Přídolí mezi

něžným a silným pohlavím
Tento již 3. ročník má začátek ve 14 00 hod.

Občerstvení zajištěno na místě.

KAM S VAŠÍM ODPADEM?
Co kam patří a nepatří

PAPÍR

PLASTY
NÁPOJOVÉ
KARTONY

SKLO

PATŘÍ

NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové
obaly, krabice roztrhané na
menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír, sešity,
obálky

do kontejneru nepatří mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky

sešlápnuté PET lahve, plastové
nádoby a lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a
ostatních mléčných výrobků,
plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků

do kontejneru nepatří bakelit,
guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodurové trubky,
plastové obaly od chemikálií
olejů a barev

vypláchnuté krabice od džusů,
mléka apod.

do kontejneru nebo stojanu
nepatří nápojové kartony se
zbytky potravin

bílé nebo barevné sklo, vymyté
skleněné láhve, zavařovací
sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
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