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Slovo starosty
Váţení občané, přátelé obce a okolních osad,
musím bohuţel začít neradostně, ale finanční krize se nás dotýká a jistě ještě více dotkne
přes ujišťování vrcholných politiků, ţe tomu tak nebude. Jako první důsledek se u nás projevilo
zvýšení nákladů na odvoz nejen komunálního, ale i tříděného odpadu, protoţe vytříděný odpad se
stává neprodejným a naše obec, stejně jako ostatní musí oproti jiným letům i za vývoz tohoto odpadu platit sluţbám města Český Krumlov. V loňském roce činily náklady obce na jednoho poplatníka
396,- Kč za rok. Letos však jiţ 549,- Kč. Proto muselo obecní zastupitelstvo sáhnout
k nepopulárnímu kroku a přijetím vyhlášky č. 1/2008 „o poplatku za odvoz odpadu“ navýšit tento
poplatek na 500,- Kč osobu/rok a rovněţ 500,- Kč na rekreační objekt/rok. Zároveň obecní zastupitelstvo stanovilo cenu za vývoz odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby na 150,- Kč za
jeden vývoz (ţeton) a stanovilo paušální poplatek 1.200,- Kč na za rok vyuţívání systému odvozu
tříděného odpadu.
Je nutné si uvědomit, ţe veškeré náklady odpadového hospodářství se sčítají (odstraňování
černých skládek, vyváţení velkoobjemového odpadu, tříděného odpadu i komunálního odpadu).
Cenu za vývoz a ukládání odpadů nám bohuţel navýšila i cenová politika vedení JIP Větřní, která
donutila svazek obcí neukládat na skládku v Lověšicích a od 1. června se odpad vozí na skládku do
Růţova u Borovan.
Podobná situace nastala i u vodného a stočného, kdy náklady na elektrickou energii vzrostly
několikanásobně. Zároveň se zdraţují náklady na chemie, rozbory vzorků vody apod. V letošním
roce obec doplácela na pitnou vodu jiţ cca. 150.000,- Kč, a to ještě nemá obec určeno, kolik budeme muset dávat do fondu na opravy a investice, protoţe desetiletý plán obnovy vodovodu a kanalizace bude zpracován aţ počátkem příštího roku. I zde tedy muselo obecní zastupitelstvo přikročit ke
zvýšení ceny. Obecní zastupitelstvo jednomyslně svým usnesením zvýšilo cenu vodného za 1m3 na
20,- Kč a stočného na 7,- Kč/m3.
Vím, ţe se tyto řádky nečtou dobře a mnozí se budou zlobit, ale věřte, ţe ani mně se to nepíše lehce. Vím, ţe budeme všelijak osočováni, přesto jsou tyto kroky nezbytné a musel by je udělat
kaţdý, pokud by nechtěl ukrajovat obecní finance z jiných oblastí.
V letošním roce se nám podařilo opravit plot kolem celé školy a také chodníky, dodělali
jsme chodníky a vozovky v zástavbě za obchodem, opravily se cesty v obci a taras vedle obchodu,
byla opravena silnice do Práčova, průtah obcí a silnice aţ do Kaplice, byla dokončena oprava hřbitova. Byl vyměněn celý hlavní přívodní vodovod ze Záluţí do Práčova a v roce příštím doufáme, ţe
se nám podaří konečně v Práčově vybudovat novou kanalizaci i s čističkou odpadních vod a nové
rozvody vody. Také chceme vyměnit okna v bytovce č.p. 12 a jiţ nyní máme zaţádáno o dotaci na
tuto výměnu. Rádi bychom dále pokračovali v opravách obecních bytovek, komunikací a spolu se
změnou územního plánu připravit přestěhování, respektive vybudování nové čističky odpadních vod
v Přídolí, ale také v Záluţí. Chceme také nadále pokračovat v úpravách veřejných prostranství například znovu vybudování ohradní zdi kolem kostela a najít investora na přestavbu fary. Rádi bychom se také pustili do vybudování dětského hřiště. Jak je vidět plánovaných projektů je stále mnoho a jejich uskutečnění především závisí na tom, jak úspěšní budeme při získávání dotací na všechny tyto akce. Já věřím, ţe minimálně jako doposud a ţe se jejich realizace podaří v brzké době.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné Vánoční svátky a pěkný Nový rok 2009.
Jiří Štěpánek

Z TJ Sokol Přídolí
Rád bych touto cestou opravil tvrzení, jeţ vyšlo v Českokrumlovském deníku, ve kterém pan
redaktor tvrdí, ţe obec postavila sportovcům nové kabiny. Jistěţe obec velmi výrazně přispěla
k výstavbě těchto kabin a za to patří zastupitelům velký dík a také Jihočeskému kraji, který
v posledních třech letech dvakrát přispěl grantem v celkové výši 200.000,- Kč, ale největší práci a
finanční zátěţ nesli sportovci sami. Jenom díky jejich schopnosti se sejít a zdarma pracovat na svém
dokázali, ţe to myslí s přeměnou svého hřiště na moderní sportovní areál váţně. Za to jim patří určitě dík celé obce, protoţe svým dílem reprezentují Přídolí nejen při fotbalu, ale jak se ukázalo při
hasičské soutěţi i mezi ostatní mi návštěvníky obce, kteří vyjadřovali obdiv nad dílem, které nemá v
našem okrese v dnešní době následovníky.
Po podzimním kole jsou naši fotbalisté třetí, kdyţ na druhého ztrácejí jeden bod a na prvního
body dva. Je to myslím dobrá pozice zaútočit na postup do vyšší soutěţe, a tak jim přejme, ať se jim
konečně letos tento vysněný cíl podaří naplnit.
Betlémské světlo
V letošním roce chceme opět navázat na tradici předávání Betlémského světla míru, které jiţ
20 let organizují dobrovolné hasičské sbory okresu Český Krumlov a Freistadt. V loňském roce byl
starosta obce spolu s bývalým velitelem hasičů převzít Betlémské světlo ve Věţovaté Pláni. Letos se
slavnostní předávání odehraje na rakouské straně hraničního přechodu Dolní Dvořiště – Wulowitz.
Naši hasiči přivezou Betlémské světlo do Přídolí v sobotu 20. prosince okolo 19. hodiny. Při této
příleţitosti kulturní výbor obce spolu s ţáky ZŠ připravil malý kulturní program u Vánočního stromu. Zveme tímto všechny, aby si přišli pro tento symbol Vánoc. Pro zahřátí se bude podávat Vánoční punč a pro děti čaj.
K degustaci budou i výrobky vánočního cukroví. Zveme tímto všechny lidi
dobré vůle – přijďte společně
s námi přivítat příchod
nadcházejících svátků klidu a
míru.
Světélko zaţehnuté v místě narození
Jeţíše
Krista
k nám letos dorazí již podvacáté. Myšlenka šíření
předvánočního pokoje a míru
vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti
zemí světa. Tak byla zaloţena novodobá vánoční tradice,
která letos slaví své dvacáté druhé výročí. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal
součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiţeným dětem.
K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a z rukou hasičů z hornorakouského okresu Freistadt byl poprvé předán českokrumlovským hasičům 23. prosince 1989 na celnici v Dolním Dvořišti.
Tradice, která má smysl.
Stejně jako vloni i letos do všech domovů v Česku před Vánoci míří Betlémské světlo. To,
ţe se jedná o novodobou vánoční tradici, ví dnes uţ kaţdý. Světlo, které se kaţdoročně zapálí v Betlémě a pak putuje do všech domácností napříč Evropou, se znovu dostává i k nám. Doma ho kaţdoročně mají nejen mladí a staří, ale i celé rodiny s dětmi. Symbol Vánoc nemůţe chybět u ţádné štědrovečerní večeře, u tvoření atmosféry při rozdávání dárků, ani kdyţ s dětmi zapalujete svíčky ve
skořápkách, které vyplouvají na svou cestu. Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout
po tak dlouhé cestě, znamená zapojit se do obrovského řetězu a být při tom! Být při tom, co spojuje
před Vánoci statisíce lidí…

ze zasedání obecního zastupitelstva
na svém 25. zasedání 7. srpna zastupitelé –
 souhlasili s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč TJ Sokol Přídolí na fotbalový turnaj
 souhlasili s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč PBS Přídolí na pouťový cyklozávod
 souhlasili s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč SDH Přídolí na hasičskou soutěţ
Mladých hasičů a oslavy 115. výročí zaloţení sboru
 pověřili starostu podáním ţádosti za účelem odkoupení skládky Lověšice

na svém 26. zasedání 4. září zastupitelé –
 vyslechli slib nové zastupitelky p. Věry Cábové
 souhlasili s umístěním kamerového hlídacího systému

na svém 27. zasedání 2. října zastupitelé –
 souhlasili s uzavřením nájemních smluv k obecním bytům se stávajícími nájemníky pokud
budou mít své závazky vůči obci do 30.11.2008 beze zbytku vyrovnány
 pověřili starostu podáním ţádosti do Programu obnovy venkova
 pověřili starostu jednáním na Pozemkovém fondu za účelem pronájmu pozemků

na svém 28. zasedání 6. listopadu zastupitelé –
 schválili navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ o 35.000,- Kč, vyčlenili na nákup pračky10.000,- Kč
 souhlasili s dodatkem č. 1/2009 smlouvy o poskytování komunálních sluţeb. Zároveň starostu pověřujili přípravou změny vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na katastrálních územích obce

na svém 29. zasedání 4. prosince zastupitelé –
 povolili konání 37. ročníku rallye Český Krumlov a krátkodobé uzavírky komunikací dle
návrhu, mimo trasy 3. Staré Spolí průjezd obcí – Zátes – Práčov – skládka Všeměry
 ustanovili p. V. Cábovou jako předsedkyni fin. výboru a p. L. Vávrovou členkou tohoto výboru
 schválili vyhlášku č.1/2008 „O místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích obce“
 schválili poplatek za likvidaci komunálního odpadu u podnikatelů, kteří mají uzavřenou
smlouvu s obcí na 150,- Kč za jeden vývoz (ţeton) a stanovuje paušální částku 1.200,Kč/rok za vyuţívání systému tříděného odpadu
 schválili navýšení ceny vodného na 20,- Kč/m3 a stočného na 7,- Kč/m3 v Přídolí i Práčově a
cenu za odběr surové vody na částku 13,- Kč/m3

Obecní úřad oznamuje,
ţe poslední platby v hotovosti přijímá do 22. prosince tohoto roku.
Provozní doba úřadu ve dnech určených pro veřejnost v závěrečných dnech roku je následující:
Pondělí 15.12.2008 – 7 - 12, 13 - 17 hod.
Středa 17.12.2008 - 7 - 12, 13 – 17 hod.
Pondělí 22.12.2008 – 7 - 12, 13 - 17 hod.
Pondělí 29.12.2008 - 7 – 12, 13 – 17hod.
Odvoz komunálního odpadu bude proveden 23.12.2008, 30.12.2008 a poté 6.1.2009

Obec Přídolí vyhlašuje konkurz
na místo knihovníka (knihovnice) pro obecní knihovnu v Přídolí.
Poţadavek: nabídka co nejucelenějšího programu zapojení knihovny do kulturního dění v obci.
Nabídky podávejte do 31. ledna 2009 v kanceláři Obecního úřadu. Zalepené obálky opatřete nápisem „KNIHOVNA - NEOTVÍRAT“

Prodej vánočních stromků probíhá již od 8. 12. 2008 u Macků – č.p. 117
Cena stromků:

smrk do 1m – 40,- Kč
nad 1m – 60,- Kč

bonad

rovice do 1m – 50,- Kč
1m – 70,- Kč

Poděkování
Děkujeme všem fotbalistkám a fotbalistům, kteří poskytli ZŠ a MŠ sponzorský dar ve výši 1000
Kč. Prostředky byly získány jako dobrovolné vstupné za odehraný zápas mezi týmem ţen a muţů
v době konání přídolské pouti.
Děkujeme zároveň i dohlíţecímu výboru Jednota Přídolí za sponzorský dar ve výši 900 Kč.
Poděkování patří i panu Mrázovi za puzzle a kníţku s vánoční tematikou, a zároveň i panu Cifreundovi za papíry, kterými stále školu zásobuje.
Mgr. Dana Hopfingerová
Advent
Věnec na něm čtyři svíce,
Těšíme se na Vánoce.
Kaţdý týden jednu svíčku
Zapálíme pomaličku!
Světla bude přibývat,
A my se budem usmívat.
Stožec
Byl jednou jeden Stoţec. Jsou to hory na Šumavě.
V pondělí jsme se školou jeli na hory do Stoţce. Kdyţ jsme dorazili, hned jsme se seznámili
s Pavlínou a Verčou. Byly dost milé a hrály si s námi. Potom jsme se zabydleli.(Bylo to dost luxusní).
Já s Maruškou a Dájou jsme spali na palandách, dokonce i Sabča a Verča Rýdlů. Ostatní spali
dole. Kdyţ jsme se dostatečně vybalili, šli jsme do hospody na oběd a pro svačinu. Pan hostinský
byl moc milý a vařili tam dobře, to se musí uznat, ale dávali tam moc velké porce, jinak mňam.
Potom jsme jeli do Nového údolí na kluzkách. Jelo nás jen pár, protoţe ostatní boleli ručičky,
noţičky…. Na internetu nás můţete vidět, jak jsme nemohli, ale přece jsme dojeli první a asi o jednu vteřinku po nás přijeli další vlakem. Potom jsme se šli ohřát do takového malého obchůdku. Šli
jsme i na kousek do Německa.
Tak jsme kaţdý den zaţili i dobrodruţství. Byli jsme ještě v Českých Ţlebech. Koukali jsme se
na losa evropského a na další zvířátka, bohuţel vycpaná. Také jsme byli i u kaple, hrůza kopec. No
prostě procestovali jsme, co jsme mohli
Ale i prozkoumali. Česali jsme vlnu, myli jsme ji, tkali jsme, no krása, dělali jsme leporela o
ovcích. Také jsme hráli na krahujce, stavěli jsme hnízda, hledali jsme si podle zvuků samečky (jako
abychom měli pár) a také jsme hráli hru: komu nejdéle vydrţí peříčko ve vzduchu.
Prostě jsme toho zaţili hodně, hodně.
Aneta Mondeková
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