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Občasník pro obyvatele a přátele obce Přídolí

Slovo starosty
Po delší odmlce Vás opět zdravím vážení občané obce a okolních osad,
mnozí z Vás si jistě již všimli, že 16. března byl znovu zahájen provoz knihovny.
Výpůjční doba je pondělí od 16. do 18. hod a ve středu od 13. do 15. hod. Věřím, že p.
Heřmanová, která je naší novou knihovnicí, zpestří činnost místní knihovny a že se knihovna
stane místem setkávání s kulturou v obci a Vámi – občany obce.
I v letošním roce jsme si opět vytýčili spoustu úkolů, a jestliže jsme v roce 2007
získali na dotacích cca. 1.300.000,- Kč, pak rok 2008 byl ještě úspěšnější a v uplynulém roce
se nám podařilo získat ještě o 200.000,- Kč více, tedy více než jeden a půl milionu korun. Do
těchto částek nejsou započítány dotace na vytvořená pracovní místa pro pracovníky
zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací vyplácené Úřadem práce. Protože se nám tato
politika vyplácí, hodláme i v letošním roce pokračovat v získávání dotací na vybrané
investiční i neinvestiční akce. V letošním roce jsme již požádali nebo po vyhlášení dotačních
titulů hodláme požádat o přidělení celkem na deset akcí v celkové výši cirka 10 milionů
korun. Největší investicí bude zcela jistě již připravená akce na rekonstrukci cesty z Dubové
do Všeměr, kde jsme bohužel v loňském roce neuspěli a která tvoří skoro polovinu celé
požadované částky. Z dalších připravených akcí lze zmínit např. opravu kapličky na staré
malčické cestě, která by snad měla být v letošním roce opravena, oprava pomníku padlým v I.
světové válce, vybudování nového vodovodního a kanalizačního řadu spolu s čistírnou
odpadních vod v Práčově, výměna oken v bytovce č.p. 12 v Práčově, vybudování propojení
vodovodu v Přídolí a následné propojení komunikace (okolo Ferenčíků do ZTV), vybudování
dešťové kanalizace ve Spolí, rekonstrukce podlahy a obnova vybavení v MŠ, vybudování
parkoviště a chodníků od autobusové zastávky k bytovce č.p. 108, 109 a mnoho dalších akcí.
První vlaštovkou je jistě přidělení dotace z grantu Jihočeského kraje na nové
„střídačky“ pro TJ Sokol ve výši 110.000,- Kč a lze jen doufat, že se podobných aktivit zhostí
i ostatní spolky a sdružení působící v obci a nebudou jen spoléhat na příspěvky od obce,
protože prognóza příjmů obce ze státního rozpočtu díky finanční krizi není zase až tak
příznivá. Obecní zastupitelstvo na svém únorovém zasedání přijalo schodkový rozpočet na
rok 2009 na straně plánovaných příjmů – 9.520.000,- Kč a na straně výdajů – 15.550.000,Kč. Na straně příjmů však ještě očekáváme příliv nějakých peněz z dotací (budeme žádat o
cca. 10 milionů), ty však do rozpočtu předem zahrnout nelze. Na straně výdajů pak jistě
budeme škrtat v momentě, kdy dotaci na určenou akci nedostaneme. Navíc ještě máme více
než deseti milionovou rezervu přebytku z hospodaření loňského roku.
Po roční přestávce se 22. května opět pojede přes Přídolí rychlostní zkouška Rallye
Český Krumlov 2009, a tak před námi opět vyvstane nutnost zřídit záchytné parkoviště se
všemi důsledky a s omezeným vjezdem do obce. Prostřednictvím Přídolska se k Vám opět
dostává povolení k vjezdu pro všechny, kteří se chtějí bez problému dostat domů nebo pro své
známé. Pokud jich někdo potřebuje více, může si je opět vyzvednout na radnici. Pouze prosím
všechny, kdo si tyto povolenky vyzvedne, aby počítal s tím, že si musí zajistit parkování tak,
aby byla zajištěna průjezdnost v obci. Na povolenku je nutno dopsat poznávací (evidenční)
značku vozidla a dojít na radnici pro razítko. Dáváme toto na vědomí v dostatečném
předstihu, takže se snad nikdo v den rychlostní zkoušky nebude vymlouvat, že o tom, že bude
uzavírka, nevěděl. Do obce se však po zahájení rychlostní zkoušky už autem nedostane nikdo.
Protože se blíží svátky jara, kterými jsou Velikonoce, dovolte mi popřát Vám všem
jejich příjemné prožití a bohatou pomlázku.
Jiří Štěpánek

UDÁLOST
Sobota odpoledne, čas odpočinku, pro někoho naopak chvíle pro práci, na kterou není
během týdne čas. Počasí zamračené a chladné - jaro si ještě dává na čas a na ulicích je klid. Jedno
místo se svou atmosférou ovšem zcela vymyká. Tělocvična u školy. Plno lidí, hudby, barev a veselí.
Co to? Je tu Karneval!
Stačí nahlédnout a poklidné Přídolí, kde přes den potkáte jen hrstku lidí, se rázem změní
k nepoznání. Tolik dětí a dospělých, tolik krásných masek! Krása.
Pro mnohé možná žádné překvapení. Vždyť karneval se tu
koná tradičně. Pro mne - nováčka je to velký zážitek. A tak
usedám na jedno z posledních volných míst, uvazuji své
malé dceři karkulkovský čepeček a čekám, co se bude dít.
Mikrofonu se ujímá paní v černých šatech se třpytky
na zádech a už se rozjíždí kolotoč soutěží, tance a zábavy.
Děti všeho věku a různých masek pobíhají po parketu. Za
těmi, kteří
teprve trénují první krůčky se proplétají jejich rodiče, a ti
nejmenší se nechávají nosit v náručí a jen udiveně sledují
ten mumraj kolem.
První soutěž je tanec s pomerančem. Cílem je roztancovat děti a zapojit rodiče. Udržet
během tance na čele pomeranč, je pro některé účastníky opravdu náročné, ale o to zábavnější.
Následuje rozdání odměn, další tanec, další soutěž a tak plyne odpoledne tempem, které ani
nestíhám sledovat.
Má patnáctiměsíční dcera Eliška, která se v prvních chvílích tvářila, jako že tady rozhodně
nezůstane ani minutu, se již aklimatizovala. Dokonce natolik, že ji sotva dobíhám. A tak se tu
míhám mezi lidmi, zapisuji si své postřehy a nasávám tu prima náladu.
Zhruba po hodině mám již několik informací. Pořadatelkami karnevalu jsou dámy z kroužku
šikovných rukou. Šest kamarádek se svými dětmi a
přáteli řídí celou akci v čele s paní Pozdníčkovou,
která se ujala mikrofonu. Je vidět, že tyto nadšenkyně
nepořádají karneval poprvé a že mají již v tomto
směru své zkušenosti. Jsou klidné, usměvavé a vše
mají dobře připravené.
Pro ty, kdo se o nich chce dozvědět více, jsou
k dispozici webové stránky: www.pridolicko.uvadi.cz.
Na nich najdete také fotografie z dnešního reje včetně
poděkování sponzorům. Těmi letos byli: Obecní úřad
Přídolí, firma pana Rolníka, pana Haniše, pana Macka
a firma MARTEX. Z Českého Krumlova přispěly
firmy Lira a Stabil. Pomohl také pan Jakeš z Lišova, paní Tůmová ze Zvíkova a celá řada místních
občanů. Jejich práce je tu vidět. Sál je vyzdoben barevnými pentlemi, u podia jsou dva stoly
s občerstvením, pro děti jsou připravené sladké odměny a peníze zbyly i na zajištění živé muziky.
Hudební skupina Obzor pod vedením pana Vladimíra Plachého, má podobných vystoupení,
jako je to dnešní, na svém kontě celou řadu. Na přídolském karnevalu hrají poprvé a moc se jim tu
líbí. Kromě toho, že svým živým hraním a zpíváním umocňují báječnou náladu, zhostí se nakonec i
rolí komisařů vyhodnocujících nejlepší masky. Úkol toť nelehký a jak si pamatuji ze svých
dětských let, pro děti často velmi zásadní. Vždyť co by byl karneval bez masek? A netouží snad
každý koutku duše, aby právě jeho maska zaujala a byla ohodnocena? A co maminky a tatínkové?
Nebyli to právě oni, kdo svým dětem pomáhali s přípravou jejich převleků?

Všichni si cenu neodnesou, ale na tom přece nezáleží. Sedm mrňousků a sedm starších dětí
si odnesli dort, ale i všichni ostatní dnes jistě odejdou spokojeni a
hlavně s nezapomenutelnými zážitky. Ať už z toho, jak se
s kamarády snažili vzájemně poslepu nakrmit šlehačkou, ulovit
rybičku, roztancovat mamku s taťkou nebo si třeba jen pochutnat na
nějaké z nabízených dobrot.
Takže co na to děti? Podle toho, jak je vidím já, se jim
odpoledne líbilo. Nejmladší účastnici Petrušce Jakešové jsou teprve 4
měsíce a vypadá spokojeně. A rodiče? Bez nich by to dnes také
nebylo ono. A nezáleží na tom, jestli se svými dětmi tancují, nebo je
jen sledují z povzdálí, jako pan Jan Friedl, který je dnes naopak
nejstarším návštěvníkem. Hlavně, že jsou tu všichni společně.
Odpoledne uteklo jako voda, venku je tma a chumelí, sál
prořídl, ale muzika stále hraje, na parketu se tancuje, má Eliška se už
sotva udrží na nožičkách, a tak vyrážíme domů. Ona unavená, ale
usměvavá a já s vědomím, že to dnes opravdu stálo za to a s přání, aby se karneval konal i za rok.

POZVÁNKA
Na konci roku 2008 byla uzavřena obecní knihovna v Přídolí. Důvod? Obec vyhlásila
konkurz na novou knihovnici. Uzávěrka pro zájemce byla 31.1.2009 a než proběhlo výběrové
řízení a nová knihovnice převzala knihovní fond, uběhl další měsíc. Od poloviny března již
knihovna ale opět funguje a návštěvníci se jen hrnou. Za necelé dva týdny se zaregistrovalo
12 nových čtenářů a podívat se přišli i čtenáři dříve registrovaní. Děti i dospělí.
Co nového knihovna nabízí? Kromě knížek, které se během roku několikrát obměňují
z fondu krumlovské knihovny a bezplatnému přístupu na Internet, také různé kulturní akce.
Knihovna začala spolupracovat se základní školou, pro kterou připravuje několik
programů. Prvním je seznámení s knihovnou, kdy se děti přijdou v rámci vyučování podívat,
kde knihovna je, co nabízí a seznámí se s jejím chodem.
Dále se chystá vyhlášení recitační soutěže, také pravidelná setkávání dětí a dospělých
v knihovně na besedách o knížkách nebo čtení z nich na pokračování. To ovšem velmi závisí
na zájmu ze strany veřejnosti. A proto neváhejte a přijďte!
Těší se Karolína Heřmanová

DIVADLO
Máte zájem zúčastnit se společné výpravy do Krumlova za kulturou? Pokud ano,
přihlaste se u pí Pozdníčkové: JANAPOZDNICKOVA@seznam.cz nebo u pí Heřmanové
v knihovně (Po 16-18h, St 13-15h). Děti i dospělí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?
Ne každý z Vás možná ví, že Přídolí se může pochlubit činností zájmového kroužku
s příznačným názvem Šikovné ruce. Příznačným proto, že o ruce a vůbec o zručnost v něm
jde především. Jeho náplní je totiž výroba drobných předmětů, které pak nacházejí nejrůznější
uplatnění. Například dárky rodinným příslušníkům k jejich jubileím, jako dárky vánoční,
slouží také k výzdobě interiéru a mnohdy bývají vydraženy na kulturních a společenských
akcích, které členky kroužku pořádají pro místní děti i dospělé. Výtěžek z takové dražby se
vrací dětem. Buď v podobě výletu nebo jako materiál k dalšímu vyrábění.
Ne vždy musí mít výrobky nějaké uplatnění. Vždyť bohatě stačí to, že dělají radost
vlastnímu výrobci. Jsou přeci viditelným a hmatatelným dokladem jeho schopností a
dovedností.

Na kroužku Šikovných rukou ovšem nejde jen o zručnost. Je tu zapotřebí také velká
dávka trpělivosti a jistě také odvaha a odhodlání, kterou jsou všichni členové kroužku všichni
v různé míře obdařeni. Co dětem kroužek přináší jsem se zeptala přímo jich:
Myslíš si o sobě, že jsi trpělivý? Co by měl mít člověk, který se rozhodne chodit na tento
kroužek? Co by měl umět?
Proč a jak dlouho sem chodíš ty? Co tě na kroužku nejvíc baví?
Na první otázku jsem dostala jednoznačnou odpověď. Až na 2,5 let starou Terezku,
která je údajně trpělivá jen někdy, jsou prý jinak trpěliví všichni.
Také v dalších odpovědích se členové kroužku většinou shodovali. Člověk, který se
rozhodne kroužek navštěvovat, by podle nich měl mít: nůžky,lepidlo, tužku nebo také
bačkory… a vedle této materiální výbavy: chuť do práce, čas, odvahu a dobrou náladu.
Co by měl člověk umět? Stříhat, malovat, lepit…měl by umět sedět na zadku, umět se
zasmát, dokonce i zpívat…měl by umět pracovat a dobře se rozhodovat…a měl by umět být ve
společnosti dětí.
Ale dozvěděla jsem se, že podle některých nemusíte umět vůbec nic, protože se na
kroužku všechno naučíte…
A proč sem děti a dospělí chodí? „Abych se něco naučila.“
„Abych se doma nenudila.“
„Protože mě to baví.“
Tak co Vy na to? Přijďte se také výtvarně naladit! Jen se podívat nebo se rovnou
připojit. Mnozí z Vás možná namítnou: „Na tohle já nejsem. Jsem nešikovná(ý) a nemám ani
čas…“ Už jste to vyzkoušeli? Jste si tím opravdu jistí?
Přijďte. Každý čtvrtek, školní jídelna v Přídolí. Vstup i účast zdarma.

ROZHOVOR
Zakladatelkou kroužku Šikovné ruce je paní Jana Mondeková se svými kamarádkami.
Již dva roky se pravidelně každý čtvrtek v 17h se zájemci scházejí ve školní jídelně, kde
společně tráví přibližně 2 hodiny.
Zajímalo mě, co ji vedlo k založení kroužku a kde bere náměty pro jeho náplň. Tak
vznikl můj rozhovor s paní Janou.
Kde vznikl nápad založit kroužek?
Mě baví vyrábět od malička. Začala jsem ve
škole a zůstala u toho dodnes. Kroužek samotný
vznikl z popudu mé kamarádky Jany
Pozdníčkové. Obě máme děti a hledaly jsme pro
ně nějakou zájmovou činnost. Škola v tu dobu
nenabízela žádný podobný kroužek, tak zkrátka
nezbývalo, než ho založit.
Znamená to, že kroužek vedete s paní
Pozdníčkovou?
Nejen s ní. Jsme na to čtyři. Já s Janou a Marie
Filausová s Jarkou Hrubešovou. V těchto dvojicích se střídáme. Jeden čtvrtek my, druhý ony.
Ale ono se nedá říci, že kroužek vedeme jen my čtyři. Pomáhá nám také Věra Rolníková a
Věra Cábová, se kterými společně pořádáme různé kulturní akce pod záštitou spolku Přátelé
bicyklového sportu. A také všichni, kdo kroužek navštěvují. Je to taková kolektivní práce.
Nejde úplně říci, kdo je zakladatelkou a kdo vedoucí…není to důležité. Na fungování kroužku
se podílejí všichni. Už jen svými nápady.
Dobrá, ale někdo musí být tak trochu v čele. Řídit, co se bude vyrábět, jaký je k tomu
potřeba materiál…
To ano. Když to chcete takhle, pak jsem to já s Janou a Marie s Jarkou. A k tomu, co se bude
vyrábět a jaký si mají děti přinést materiál, slouží nástěnka umístěná ve školní jídelně, kde se
scházíme. Tam jsou veškeré informace.
Co se děje, když některá z vás onemocní? Kroužek se nekoná?
Ne, snažíme se za sebe zaskočit a nic nerušit. Je škoda, aby kvůli jednomu člověku přišlo
dalších deset lidí o milé setkání. A tím, že je nás na to víc, není problém si vzájemně
vypomoci.
Dostáváme se k tomu, kolik lidí kroužek navštěvuje a zda jsou to jen děti. Komu je
kroužek určen?
Komukoli, kdo má zájem si něco vyrobit, něco se naučit nebo se třeba jen přijít podívat.
Neexistuje žádné věkové omezení. Nemáme žádné přihlášky, neprobíhá registrace,
docházka…můžete chodit pravidelně, ale i jednorázově. Občas nás navštíví někdo, kdo s námi
nevyrábí, jen se dívá nebo pomáhá. I to je příjemné. „Osvěží to vzduch“ a někdy to přinese i
novou inspiraci. Za navštěvování kroužku se také nic neplatí. Jedinou podmínkou, kterou
jsme stanovily je, aby děti mladší 6ti let chodily v doprovodu rodičů.

Jaký je současný počet členů kroužku?
Teď se nás schází asi 11, což je méně než na začátku. V době, kdy kroužek vznikal, se nás
scházelo skoro 30. Velmi nás to mrzí.
Jak je to možné? Kde vidíte příčinu?
To je jednoduché. Jde o peníze.
Říkala jste, že účast na kroužku je bezplatná.
To ano, ale občas od dětí vybíráme peníze na nákup materiálu. Nejde o žádné závratné částky.
Někdy je to 30,- Kč, někdy i méně. Často seženeme materiál z toho, „co dům dá“, tedy
z vlastního. Ne vše ale jde sehnat tímto způsobem, navíc v požadovaném množství.
Někdy slýchám od rodičů: „Vždyť vám obec dala spoustu peněz, proč nenakupujete z nich?“
Peníze, které získáme od obce jdou na kulturní akce typu Karneval, Drakiáda, Den dětí a jiné.
Na nákup materiálu a činnost kroužku je nemůžeme použít. Musely bychom podat jinou
žádost. To znamená další papírování a mnoho času. Vypomáháme si tedy, jak se dá. Zavedly
jsme například dražby výrobků, aby se ty penízky trochu vracely. Co vytěžíme, vrátíme
dětem. Ne přímo, ale vezmeme je třeba do bazénu nebo na výlet. My samy z toho nemáme
nic. (Myslím materiálně. Naší odměnou je, že kroužek funguje a že děti baví).
Kde berete inspiraci, náměty na výrobky? Kopírujete například roční období, svátky?
To je různé. Každá z nás má nějaký nápad nebo něco již dříve vyráběla a seznámí s tím
ostatní. Něco seženeme u dětí, něco třeba i na internetu, v knížkách a podobně. Roční období
nás také inspiruje. Téma se také často váže ke konkrétní chystané akci. Před Vánoci zdobíme
perníčky, před Velikonoci chystáme dárečky na Velikonoční jarmark, Mikuláš také nabízí
mnoho námětů.
Na čem právě pracujete?
Blíží se Velikonoce a také Velikonoční veselice. Co tam ukážeme konkrétně bych ale nerada
prozrazovala dopředu. Na našich webových stránkách www.pridolicko.uvadi.cz
je soupis všeho, co jsme kdy na kroužku vytvořili. Také je tam několik fotografií.
A co do budoucna? Nechystáte nějakou výstavu vašich výrobků?
To bychom moc rády. Zatím jsme ale nenašly prostor, kde bychom ji mohly uspořádat.
Budeme hledat.
Když budu trochu osobnější, proč byste na kroužek chodila Vy, kdybyste byla dítě?
To je jednoduché. Protože mě zkrátka baví vyrábět. Je to radost i odpočinek.
Nevyměnila byste si někdy roli „vedoucího“ a „účastníka“ kroužku?
Ale vždyť to tak je. Ty role se prolínají. My sice vymýšlíme co, kdy a z čeho budeme vyrábět,
ale pak se toho procesu samy účastníme. Ono by to bez toho ani nešlo. Musíme si vyzkoušet,
zda jde náš záměr vůbec možný zrealizovat a pak také pomáhat ostatním v jejich snažení.
Na kroužku se sejde několik věkových kategorií. Zvládají vaše tempo i ti nejmenší?
Nejmenším pomáháme nejvíce. Pokud přijdou s rodiči, je to výhoda. Každá ruka dobrá.
A když víme, že budeme dělat něco zvlášť obtížného, připravíme se na to už doma. Děti pak
nevyrábějí celý výrobek, ale dokončují to, co jsme už my načaly.

Je vidět, že vás tato činnost opravdu baví. Je vůbec něco, co vám na kroužku
nevyhovuje? Existují nějaké překážky, se kterými se potýkáte nebo něco, co vám schází?
Prostory. To je jediný problém. Velmi často narážíme na to, že výrobky nemáme kde
uskladnit. A nejde jen o uskladnění. Když jsme například batikovali trička, nebylo je kde
usušit. A tak je to často. Výrobky potřebují zaschnout, ale na to nemáme místo.
Paní ředitelka Dana Hopfingerová nám vyšla vstříc tím, že nám nabídla prostory na konání
kroužku. Scházíme se ve školní jídelně. Tu ovšem musíme pokaždé při odchodu uvést do
původního stavu a vyklidit, protože se používá.Co vyrobíme, to musíme odnést. A jiné
prostory už škola nemá. Řešíme to tedy různě, ale je to náročné. Uvítáme proto každou
nabídku.
Jinak nás asi nic netrápí. Máme jen přání, aby se nás opět scházelo tolik, co na začátku.
Děkuji za rozhovor.

INFORMACE
Veškeré informace o dění v obci, ale také o činnosti místních spolků a sdružení
najdete na Internetu na webových stránkách obce Přídolí: www.pridoli.cz.
Přesto uvádíme výběr nejbližších plánovaných akcí, které se v Přídolí uskuteční:
So 4.4.

Předvelikonoční veselice v 15h (školní jídelna ZŠ)

So 25.4. Hasiči – účast na soutěži Omlenice
So 30.4. Lampionový průvod, stavění Májky a opékání buřtů
Slet čarodějnic a Disko-rej
So 9.5.

Hasiči – účast na soutěži v Český Krumlov

So 16.5. Hasiči – účast na soutěži Brloh - Plamen
So 30.5. Jak šel Honza do světa hledat rozum (MDD)

Obecní úřad oznamuje,
že 31. března uplynula lhůta pro zaplacení poplatků za psy, odpady 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.
Dále oznamujeme, že 21. dubna končí zimní (týdenní) svoz komunálního odpadu a od
té doby bude svoz 1x za dva týdny.
V období 8. až 10. května bude prováděn sběr velkoobjemového odpadu. 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. Kontejnery budou umístěny
v prostoru před hasičárnou 7. května odpoledne.

