PŘÍDOLSKO
Ročník XV

vyšlo dne 8.8.2009

číslo 3

Občasník pro obyvatele a přátele městyse Přídolí

Slovo starosty
Váţení občané obce a okolních osad,
jak jsem jiţ v minulém „Přídolsku“ uváděl, zúčastnili jsme se letos poprvé soutěţe Vesnice
roku a mnozí z Vás jiţ i víte, ţe jsme byli oceněni diplomem za péči o kulturní dědictví. Jsem velmi
rád, ţe ocenili naši snahu o zvelebování městečka i okolních osad starostové z jiných, dříve
oceněných obcí, hodnotitelé z Jihočeského kraje i ministerstev. Spolu s tímto oceněním je spojena i
finanční odměna ve výši 15.000,- Kč.
Protoţe však došlo počátkem července ke katastrofálním záplavám, jak jistě všichni víte
z denního tisku, rozhodlo naše zastupitelstvo tuto částku věnovat obci Bordovice ze severní
Moravy. Protoţe taková částka by příliš obci na obnovu poničeného majetku nebo výpomoci
občanům nepomohla, a protoţe máme dostatečnou rezervu, rozhodlo zastupitelstvo na svém jednání
tuto částku navýšit. Finanční dar této, záplavou postiţené obci, byl schválen ve výši 100.000,- Kč.
V měsíci červnu proběhlo jiţ podruhé setkání seniorů a domnívám se, ţe tato nová tradice
napomáhá setkávání obyvatel, kteří se třeba ze zdravotních důvodů nemají jinak šanci se svými
vrstevníky potkávat. Myslím si, ţe je zde potřeba pochválit členy kulturního výboru za
zorganizování a hladký průběh celé akce.
V současné době jsme začali upravovat prostor vedle fary a za farou a to by jistě nešlo bez
lidí, které zaměstnáváme na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce. Nedovedu si představit, ţe by
se tolik práce dalo stihnout jen se dvěma zaměstnanci. V současné době však zaměstnáváme šest
zaměstnanců a je také vidět ten kus práce, kterou vykonají. Někteří nespokojenci však stále
nemohou pochopit, ţe pro takový počet lidí je zapotřebí zajistit materiál, dát jim práci i v době kdyţ
prší a také v neposlední řadě zajistit kontrolu odvedené práce a opravy techniky. To všechno má na
starosti pan místostarosta. Kdo někdy byl v pozici zaměstnavatele, ten to zná a říkat se mu to
nemusí. Věřte mi, ţe té práce není málo. Kromě toho zde běţí další akce, které pro nás provádějí
externí firmy a i tam je potřeba dohledu nad vykonanou prací. Kdyţ se pak vrátím k prostoru okolo
fary – z jedné strany tento prostor uklízíme a z druhé strany nám tam kdosi vozí trávu, kterou si
poseká na své zahrádce. No řekněte. Je to tak normální? Je to přesně tak, jako kdyby k někomu do
bytu přišel soused a bez ptaní si odloţil svůj odpad třeba do kuchyně a volným krokem odešel. Jak
by se tvářil majitel? Asi nic moc.
V poslední době se také rozhořela diskuze okolo nainstalovaných kamer. Zastupitelstvo
rozhodlo o vybudování kamerového systému hlavně z důvodu ochrany obecního majetku před jeho
neustálým poškozováním. Mohu všechny ujistit, ţe nikdo z nás nesedí u monitoru a nehraje si na
velkého četníka. Navíc jsou kamery nastaveny tak, ţe nemohou vstupovat nikomu do soukromí.
Obrovskou výhodou celého systému však je, ţe dokáţe zadokumentovat případnou dopravní
nehodu, neoprávněné vniknutí osob do objektů a jiné protiprávní jednání, coţ můţe napomoci i
obyvatelům a ne jenom úřadu. Zkrátka a dobře, kdyţ někomu vykradou dům, můţe se stát, ţe
kamerový systém zachytí osobu, která se této činnosti dopustila.
V měsíci září pak bude prováděna výměna vodoměrů, a tak zároveň s touto výměnou bude
proveden i odečet vodného a stočného.
Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na pouť, která se letos koná 16. srpna a na akce,
které jsou na tento pouťový víkend připraveny. Věřím, ţe kaţdý si najde to své, starosti hodí
alespoň na chvíli za hlavu a nakonec se pobaví na pouťové zábavě. Pozvánky na jednotlivé akce
najdete uvnitř Přídolska.
Jiří Štěpánek

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
na svém 30. zasedání 30. prosince zastupitelé –
 schválili prodeje pozemků p.č. 2300/3, 2478/1, 2844/3 v kú. Malčice-Osek a neschválili navrţenou
směnu pozemků
 návrhy kupních smluv pro prodej bytů v bytovém domě čp. 89
 odsouhlasili rozpočtovou změnu a hospodaření v rozpočtovém provizoriu v r. 2009
 pověřili starostu podáním ţádosti o dotaci do integrovaného operačního programu na pořízení úplné
verze pracoviště CzechPOINT
na svém 31. zasedání 12. února zastupitelé –
 schválili kupní smlouvy (zahrádky)
 schválili rozpočet na rok 2009
 stanovili počet pracovníků na VPP a na obecní úřad
 přidělili byt v ZŠ
 schválili plán obnovy vodovodů a kanalizací
 schválili bezplatný pronájem tělocvičny na dětský karneval a zábavu
 jmenovali novou knihovnici
 rozhodli o zařazení ţádostí o změnu č. 2 územního plánu Přídolí
 rozhodli o neuplatnění infl. doloţky pro nájemce obecních pozemků podnikajících v zemědělství
 schválili podání ţádosti o zařazení mezi úřady oprávněné k ověřování dokumentů
na svém 32. zasedání 5. března zastupitelé –
 schválili prodeje pozemků (část pozemku p.č. PK 2781/1 (nyní 2780/5 KN) v kú. Malčice-Osek, p.č.
st. 151/2 v kú. Přídolí)
 rozhodli o podání ţádosti o navrácení titulu městys a výrobě návrhu praporu obce
 schválili podání ţádostí o dotace
 odloţili jednání o přidělování obecního bytu
na svém 33. zasedání 2. dubna zastupitelé –
 schválili prodeje a koupě pozemků (p.č. 24/23, 175/20, 175/36, 175/20, 175/36 v k.ú. Přídolí
 přidělili sluţební byt v ZŠ
 schválili účast v soutěţi Vesnice roku 2009
na svém 34. zasedání 7. května zastupitelé –
 schválili prodeje a koupě pozemků (p.č 1323/3 v kú. Malčice-Osek)
 umoţnili směnu bytu v Práčově
 schválili návrh zadání změny č.2 ÚPD
 schválili rozpočtovou změnu č.1
na svém 35. zasedání 4. června zastupitelé –
 přidělili byty v Práčově
 schválili koupi lesních pozemků za 1.812.360,- Kč – (cca.15,5 ha)
 schválili prodej části poz. p.č. 175/2 v kú. Přídolí
 stanovili nájemné ve výši 3.000,- Kč/měsíc za pronájem nebytových prostor Lesnímu druţstvu obcí
Přídolí
 schválili rozpočtovou změnu č.2
 jmenovali p. Marii Pavlisovou novou knihovnicí
na svém 36. zasedání 30. června zastupitelé –
 schválili závěrečný účet obce za rok 2008
 schválili rozpočtovou změnu č.3
 schválili přijetí grantů od Jih. kraje ve výši 418.967,- Kč
 pověřili starostu vystoupením z MAS Českokrumlovsko
 schválili závěrečný účet Regionálního svazku obcí Vltava
 schválili finanční dar obci Bordovice

Pozvánka
na pouťový cyklistický závod o „Pohár nadšenců“ Přídolí - 6. ročník

Pořadatel akce:
Kategorie:
Disciplína:
Datum konání:
Start:
Cíl:
Startovné:
Občerstvení:
Ceny:
časem
Doporučení:

občanské sdruţení „PŘÁTELÉ BICYKLOVÉHO SPORTU PŘÍDOLÍ“
jedna - od 13 do 100 let muţi i ţeny (mládeţ do 15 let v doprovodu rodičů)
sportovní i rekreační jízda na kole – 50 km
sobota 15. 8. 2009
náves Přídolí v cca 1000 hod., prezentace probíhá od 930 hod.
náves Přídolí v cca 1400 hod.
100,- Kč
pro účastníky závodu
zájezdní hostinec III.R. při vyhlašování výsledků
tři nejlepší časy oceněny poháry + cena útěchy pro cyklistu s nejhorším
Doporučujeme během závodu pouţívat cyklistickou helmu.
Za své zdraví si kaţdý ručíme sám.
Těšíme se na Vaši účast a děkujeme sponzorům celé akce

Městys Přídolí
zve širokou
veřejnost na
tradiční
Svatovavřineckou
pouťovou zábavu

Program
poutě:
Sobota:
1000 start
cyklistického závodu
1230 zahájení
fotbalového turnaje o
pohár starosty
Městyse Přídolí
2000 pouťová zábava
Neděle:
1115 Mše svatá

sobota 15. srpna 2009
začátek ve 20.00 hodin
vstupné 50,- Kč

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?
Věděli jste, ţe Městys Přídolí má svoji kroniku? A to kroniku velice pěknou, ručně psanou a
k nahlédnutí kaţdému z Vás!
Vedení kroniky má v Přídolí letitou tradici. Její zavedení sahá o mnoho ale nazpět. Vlivem
politických změn v naší zemi došlo ke ztrátě kronik a jejich zpětné získání a vůbec nalezení není
snadnou záleţitostí.
Od roku 1980 je kronika jiţ vedena pravidelně a léta předcházející jsou zmapována alespoň
stručným náhledem do historie let před r.1945 a pak v letech 1945-1980.
Tím, kdo byl u počátku tohoto „znovuzaloţení“ přídolské kroniky a kdo ji aţ do roku 2002 vedl, byl
pan Ludvík Fűrst.
Kdyţ otevřeme místní kroniku, hned v úvodu se s panem Fűrstem seznámíme
prostřednictvím jeho vlastního ţivotopisu. Je to jakási součást práce kronikáře – představit se těm,
kteří budou jeho záznamy číst, a tím vlastně přidat pod sesbíraná a sepsaná fakta vlastní podpis.
Stejně postupovala také paní Mgr.Dana Hopfingerová, která kroniku píše od roku 2006. O tom ale
aţ za chvíli.
Pan Ludvík Fűrst začal psát kroniku Přídolí ručně a doplňoval ji drobnými kresbami a
černobílými i barevnými fotografiemi, čímţ se stala nejen historickým dokladem ţivota v obci, ale
také důstojným památečním předmětem.
V kronice je uváděn počet obyvatel obce, rozloha jejího katastrálního území, je zde
zaznamenávána její občanská vybavenost, osady, které k ní náleţí a k tomu jsou přidány zprávy o
významných událostech kaţdého roku, o počasí a o lidech zde ţijících.
Kdyţ roku 2002 pan Ludvík Fűrst přestal z důvodu nemoci kroniku vést, nastala
několikaletá odmlka. Nebylo nikoho, kdo by v jeho započaté práci pokračoval. Aţ o 4 roky později
kroniku převzala, jak jsem jiţ umínila, paní Mgr.Dana Hopfingerová.
Jejím prvním úkolem bylo doplnit chybějící mezeru čtyř let, a poté na ni uţ navázat.
Dopomohly jí k tomu zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva, záznamy z občasníku Přídolsko,
meteorologická měření a samozřejmě také místní paměť místních obyvatel.
Mezera byla doplněna a v současnosti naše kronikářka zaznamenává události současné
doby. Jak jsem přímo u ní vyzvěděla, se psaním kronik měla jiţ předchozí zkušenosti. Jak ze psaní
školních kronik, tak také například z vedení kroniky Sokola v Českém Krumlově. Ty sice nebyly
zcela stejné, ovšem ve výsledku v nich šlo o totéţ - přesně zaznamenávat vše podstatné a navíc si
všímat i toho zajímavého.
Od paní Hopfingerové jsem se také dozvěděla, ţe vedení kaţdé kroniky podléhá zákonným
normám, které je třeba dodrţovat. Dbát se tedy musí nejen na přesné uvádění fakt, ale také třeba na
to, aby nedošlo k neoprávněnému zveřejnění osobních údajů. Za tímto účelem se konají speciální
školení o vedení kroniky, kterého se paní Hopfingerová jiţ také zúčastnila. Není pochyb o tom, ţe
Přídolí získalo v paní Hopfingerové pečlivou zapisovatelku.
Má otázka směřovala i na ni osobně, a sice v tom smyslu, jak se k práci kronikářky dostala,
jak se s ní „sţila“ a zda ji tato činnost baví. „Kronikářkou jsem se stala z vlastního iniciativy.
Věděla jsem, ţe jiţ nějaký čas obec někoho shání a protoţe jsem jiţ dříve psala kroniky, řekla jsem
si, ţe to zkusím. Můj tatínek psal povídky, takţe určité literární vlohy jsem snad zdědila. V kronice
sice nejde o osobité vyjadřování, jde zde o shromaţďování informací, ovšem pořád se jedná o
písemné vyjadřování, a to mě baví. Ve volném čase se navíc pokouším i o drobnou prózu, tudíţ o to
„tvůrčí psaní“ také nepřicházím.“
„Kronikáře jmenuje obecní zastupitelstvo. Poté, co jsem byla jmenována kronikářkou jsem
nejprve navštívila obec Římov, abych se inspirovala místním vedením kroniky, a poté nastalo
období sbírání faktů o dění v naší obci z minulých let. Nějaký čas trvalo, neţ se mi podařilo získat
dostatek informací, nicméně v tuto chvíli jsem konečně dospěla do fáze, kdy se mohu plně věnovat
současnosti, a to je snazší. Událost si zaznamenávám jiţ v průběhu roku a pomáhá mi i fakt, ţe jsem
členem místního zastupitelstva. Dostanu se tak lépe k informacím, po kterých bych se musela pídit.
Často jde ale o náhodu. Ne vše se projednává na zasedáních zastupitelů obce. Je mnoho zajímavostí,

které se dozvíte od lidí kolem. Jsem vděčná za kaţdou, která se ke mně dostane. Například kdyţ se
v některé z přilehlých obcí narodí miminko a stane se tak prvním občánkem s trvalým pobytem zde
po mnoha letech, jako tomu bylo například předloni ve Spolí. I z tohoto důvodu by bylo dobré,
kdyby se místní lidé o kroniku více zajímaly. Tyto ΄ţivotní perličky΄ se jinak snadno ztratí.“
A já k tomu dodávám: „Ještě větší škoda je, aby se nakonec ztratily v uzavřené knize…“ A
proto neváhejte a přijďte se podívat, jaká je přídolská kronika pěkné dílko. Předpisy nařizují, ţe má
být kronika veřejně přístupná k nahlédnutí na obecním úřadě, a to za přítomnosti kronikáře. Kdyţ se
tedy v úředních hodinách zastavíte na Úřadě, nebude problém domluvit se na konkrétním termínu
„prohlídky“. A věřte, ţe stojí za to.
Karolína Heřmanová

UDÁLOSTI
Dne 16.6. proběhl první ročník recitační soutěţe Přídolský poeta 2009, které se zúčastnilo
14 dětí školního i předškolního věku.
Děti si připravily básničky, které statečně odrecitovaly před diváky a také před
čtyřčlennou porotou ve sloţení: D.Hopfinferová, E.Marečková, M.Valešová a T.Mondeková.
Soutěţ byla rozdělena do tří kategorií podle věku dětí, přičemţ v kaţdé z nich byli
vyhodnoceni tři nejlepší recitátoři. Za své výkony obdrţeli diplom a kníţku.
S prázdnou ale neodešel nikdo. Pro kaţdého byl připravený účastnický list a hlavně pěkný
záţitek. Jak se zdá, všem se soutěţ líbila, a tak se snad podaří uspořádat ji i v příštím roce a vytvořit
tím v Přídolí další milou tradici.
UMÍSTĚNÍ SOUTĚŢÍCÍCH:

I.

kategorie (předškolní věk)
1. Vendula Prášková
2. Viktorie – Odesa Praţmová
3. Monika Macková

III.

kategorie (4. a 5.ročníky ZŠ)
1. Hana Matoušková
2. Petr Šulc
3. Miroslav Štěpán

II.

kategorie (1.-3. ročníky ZŠ)
1. Vendula Cifreundová
2. Veronika Cábová
3. Daniela Krulická

ZŠ v Přídolí v červnu pořádala tradiční závod tzv. Letní lehkoatletický trojboj
pro malotřídní školy z okolí. Tak jako v minulých letech, i letošní ročník byl vydařený. Naše škola
sice tentokrát nestanula na stupních vítězů, nicméně jako pořadatel se opět ukázala jako schopný
organizátor. A to včetně zajištění pěkného počasí…Také obecní úřad pomohl příspěvkem na ceny a
obědy pro všechny závodníky.
Po celou dobu soutěţe nedošlo k ţádným zraněním ani jiným komplikacím, takţe se všichni
mohli plně soustředit na závod. První místo, z celkového počtu sedmi, obsadila ZŠ z Dolního
Třebonína. A stejně jako její ţáci, tak také všichni ostatní účastníci se jistě těší, ţe se zde za rok
zase v hojném počtu sejdou a porovnají svou rychlost, sílu a dovednost.

Z HISTORIE MĚSTYSE PŘ ÍDOLÍ
V minulém čísle přídolského občasníku nám všem pan starosta sdělil, ţe naší obci byl po 56-ti letech
navrácen historický titul městys. U této příleţitosti vzešel u pana starosty nápad připomenout opět občanům a
přátelům Přídolí (prostřednictvím občasníku Přídolsko) něco málo z historie tohoto regionu, jak tomu bylo zvykem
jiţ před patnácti lety, kdy časopis vznikl na popud bývalého starosty p. Ing. Zdeňka Rýdla. Nápad mě zaujal, a tak
jsme se tohoto úkolu ujal.
Titul Městys obec získala jiţ v roce 1336 za vlády krále cizince Jana Lucemburského ( 1310 – 1346 ) a
přišla o něj aţ po 617 letech spolu s ostatními městysi v republice v roce 1953 Zákonem o obcích. Jsme čtvrtou obcí
na okrese, která se tímto titulem honosí (Frymburk, Křemţe, Besednice).
Jak většina z přídoláků ví, první písemný doklad o existenci obce Přídolí se datuje z roku 1220.
Jedná se o kupní smlouvu, kdy Vítek II z Prčice kupuje ves Kojetín a jako svědek je uveden farář Vitus
Bohuslav de Predol.
Je jasné, ţe samotný vznik obce se zcela jistě datuje daleko dříve. Například další zmínka z roku 1231 nám
oznamuje, ţe obec na křiţovatce kupeckých cest, byla důleţitou obchodní stanicí
se solným skladem (sůl byla v těchto dobách ceněna skoro jako zlato). Bylo zde započato budování
hradebního opevnění a městečko Přídolí bylo v této době největším trvale osídleným místem na jihu Čech.
Snad jen Vodňany mu mohly trochu konkurovat. Údajně zde v této době ţilo aţ 1.500 lidí. (Praha měla
kolem roku 1230 15.000 obyvatel, Paříţ 40.000, Londýn 50.000, Řím 200 000 – byl v úpadku – za vlády
boţského Augusta – uchopil monarchistickou moc roku 27 př.n.l. - měl Řím více neţ milion obyvatel).
V dochovaných písemnostech je uvedeno, ţe jiţ v IX. století našeho letopočtu vedla do zdejšího kraje Linecká
obchodní cesta (BadLeofelden, Vyšší Brod, Roţmberk, Zátoň, Přídolí, Velešín, Doudleby a dále na Prahu). Zbytky
této cesty jsou ve spodní části Přídolí a končí smrkovou alejí, další část byla našimi
totalitními zemědělci rozorána a pokud projdete pastviny směrem na zahrádecký rybník Cikán, najdete její
pokračování v lese směrem na Mirkovice. Kdyby byla tato cesta obnovena, bylo by tímto směrem z Přídolí do
Českých Budějovic blíţe, neţ je tomu dnes cestou přes Český Krumlov.
Další obchodní cesta přes Přídolí vedla na trase Freistad, Dvořiště, Omlenice, Přídolí, Český Krumlov,
Chvalšiny Prachatice, kde se napojovala na slavnou Zlatou stezku. Ves Zátoň, která leţela na Linecké obchodní
cestě v těsném sousedství s Přídolím, je připomínána jiţ v roce 1037. Toto je další indicie, ţe Přídolí je daleko
starší.
Pro zajímavost zde uvedu některé další letopočty prvních zmínek v písemnostech o osadách
v okolí Přídolí (Roţmberk – 1250, Český Krumlov – 1253, Sedlice – 1259, Spolí – 1259, Zátes – 1278,
Dubová – 1371, Práčov – 1375, Machovice – 1379, Zahořanky – 1379, Osek – 1379, Záluţí – 1389 ) a
vývoj názvu obce v průběhu let ( 1220 – Predol, 1231 – Predal, 1364 – Priedol, 1399 – Przidol, 1424 –
Priedol, 1513 – Přiedolí, 1848 – Přídolí – německy Priethal).
Je moţné, ţe zde vedly důleţité stezky jiţ v období Římské říše (její hranice, kterou tvořily řeky Rýn a Dunaj,
byla nejblíţe směrem na Linec a to ve vzdálenosti asi 65 ti kilometrů).
Rovněţ nález bronzového přídolského pokladu z doby asi před 3.500 lety dosvědčuje čilý
cestovní ruch i v tak vzdáleném období.
O keltských zájmech, v období cca 1000 aţ 500 let před naším letopočtem, nám do dnešních dnů
připomíná okolí Malčického potoka v lese pod osadou Sedlice. Kdo jste tyto místa navštívil, jistě jste si
všiml mnoţství zarostlých muld v okolí potoka. Ano, správně, Keltové zde rýţovali zlato a Malčický potok
byl zlatonosný. Pokud máte oči otevřené a baví Vás procházky okolím Přídolí naleznete i další náznaky
osídlení a uţívání této krajiny v dávných dobách (ostroh nad Zátoní, meze v lese mezi Záluţím a Záhořankami ale i
další místa).
(Pokračování v dalším čísle Přídolska)
Jiří Vávra
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