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SLOVO STAROSTY
Váţení občané městysu a okolních osad,
opět se přiblíţil konec roku a tak nezbývá neţ si tak trochu připomenout co se podařilo a co
naopak zůstalo viset jako dluh. V letošním roce se nám podařilo získat dotace téměř ve výši
600.000,- Kč (586.538,-). I díky těmto získaným dotacím se původně schodkový rozpočet stal přebytkovým, to znamená, ţe jsme měli příjmy větší neţ výdaje. A to jsme i v letošním roce dali práci
čtyřem místním občanům na VPP, kteří si mohli přivydělat.
Začnu tím, co se nám nepodařilo. Nezískali jsme dotaci na opravu cesty z Dubové do Lověšic a tak nám tento dluh zůstává do dalších období. Rovněţ tak i opravy ostatních komunikací. Po
novém roce budeme moci poţádat o komunikace, které jsou v současné době ve vlastnictví Pozemkového fondu a ty jsou všechny ve stavu, ţe bude nutno je opravit. Nepovedlo se nám vyřešit
prostor vedle bytovky č.119, kde jsme chtěli mít parkoviště a tak nám nezbývá pokusit se vyřešit
tento prostor v roce příštím. Věcí, které se nám však podařili je více. Tak například jsme opravili
další památku v obci – pomník padlým z I. světové války, obnovili kapličku na staré cestě do Malčic, propojili vodovod do nové zástavby za Jednotou, tamtéţ jsme vybudovali novou silnici, nově
jsme vybavili mateřskou školu a vyměnili jsme okna v bytovce č.p.12 v Práčově. Bytovku č.p. 11
jsme vnitřně zateplili a nyní připravujeme projekt na zateplení obvodového zdiva. A co dále chystáme na příští rok? Máme poţádáno o dotaci na ČOV, vodovod a kanalizaci v Práčově, budeme
ţádat o dotaci na opravu ohradní zdi okolo kostela, chceme opravit svody na dešťovou vodu na
návsi v Přídolí, rádi bychom vybudovali dešťovou kanalizaci ve Spolí a doufáme, ţe se pohneme
dál s vyuţitím objektu fary. Pak také ještě ţádáme o dotace na modernizaci knihovny, školní druţiny a počítačové učebny ve škole. Dalším velkým projektem je po současné změně územního plánu
přesunutí čistírny odpadních vod v Přídolí tak, aby do ní mohl být napojen celý městys. Také připravujeme vybudování ČOV v Záluţí. Toho co by bylo ještě potřeba udělat je zcela jistě ještě více,
ale to bych zde nepsal o ničem jiném. Snad ještě informace, ţe od Nového roku bude moţno
v rámci Czech Pointu získat výpis z katastru, rejstříku trestů apod. přímo na úřadě v Přídolí. Také
zde budeme ověřovat podpisy a listiny.
Také bych chtěl informovat, ţe se velmi osvědčilo zaloţené Lesní druţstvo a díky jeho hospodaření přiteklo do „obecní kasy“ více neţ půl milionu korun.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomáhají zlepšovat prostředí ve svém okolí, na druhou
stranu nás mrzí chování mládeţe na hřbitově. Myslím si, ţe rodiče by měli svým dětem vysvětlit,
jak se mají na hřbitově chovat.
11. prosince bude v době od 8,00 do 14,00 hod. kvůli údrţbě sítě v podstatě celé Přídolí i
s osadami bez elektrického proudu, a tak se na toto bezproudí prosím připravte.
Od 6. prosince je také moţno zakoupit vánoční stromky u Macků, č.p. 117. Za smrček do
1m je cena 40,- Kč, nad 1m – 60,- Kč, borovice do 1m – 50,- Kč, nad 1m – 70,- Kč.
Od 7. prosince je také moţno zakoupit první podolský kalendář. Zakoupit je ho moţno
v prodejně jednoty, zájezdním hostinci a také přímo na úřadě. Cena tohoto kalendáře je 250,- Kč.
Chtěl bych společně se starostou sboru dobrovolných hasičů Přídolí p. Zdeňkem Mackem
pozvat všechny k předávání Betlémského světla míru. Tento akt proběhne v sobotu 19. Prosince od
17,00 hod v kostele Sv. Vařince v Přídolí a povaţuji za velkou čest, ţe se toto předávání uskuteční
právě u nás a do Přídolí přijedou hasiči z celého okresu Freistadt a Český Krumlov.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem bohatou nadílku pro děti, krásné proţití vánoc, zbytku tohoto roku a hodně štěstí a zdraví v roce 2010 pro nás v Přídolí jubilejním, kdy oslavíme 790 let
od první písemné zmínky o Přídolí.
Jiří Štěpánek

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
na svém 39. zasedání 1. října zastupitelé –
 schválili zřizovací listinu ZŠ a MŠ Přídolí
 ustanovili inventarizační komisi

na svém 40. zasedání 5. listopadu zastupitelé –
 schválili prodej pozemku p.č. 42/1 kú. Přídolí
 schválili rozpočtovou změnu č.6/2009. Rozpočtové příjmy se navyšují o 909.801,- Kč, výdaje
se snižují o 333.605,-Kč
 schválili podání ţádostí do POV o dotaci na modernizaci školní druţiny a počítačové učebny v ZŠ
a modernizaci místní knihovny.
 pověřili starostu vyhledáním dotačních titulů a podáním ţádostí o dotace na akce: splašková
kanalizace, vodovod a ČOV Práčov, kanalizace Spolí, oprava ohradní zdi kostela Sv.
Vavřince v Přídolí

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?
v Přídolí pracuje občanské sdruţení TJ Sokol Přídolí? Sestává se nyní ze dvou oddílů – oddílu stolního tenisu, který reprezentuje městys po celé republice a z oddílu kopané, který se rekrutuje z místních, ale i přespolních fotbalistů. Po úspěšném postupu z okresní soutěţe do okresního přeboru, o který mimochodem fotbalisté mnoho let usilovali, si ani v této vyšší soutěţi nevedou vůbec
špatně.
Po šestém kole byli naši fotbalisté na pěkném šestém místě z dvanácti účastníků, se ziskem
11-ti bodů. Dostali se tak na pozici, se kterou sami hráči ani vedení oddílu nepočítali.
A jaký je letošní konečný stav v tabulkách?
7.kolo – Přídolí - Frymburk B
8.kolo – Světlík - Přídolí
9.kolo – Přídolí - Chvalšiny
10.kolo – Přídolí - H. Dvořiště
11.kolo – Kájov - Přídolí

2:1 (2:1)
0:1 (0:0)
2:5 (1:3)
3:1 (2:0)
2:2 (0:1)

Po 11. kole přezimují naši fotbalisté na krásném pátém místě se ziskem 21 bodů.

ÚŘAD MĚSTYSE PŘÍDOLÍ OZNAMUJE:
Veškeré platby v hotovosti (nájemné, poplatky) je moţné zaplatit
v pokladně úřadu pouze do 22.12.2009.

Neměňte svou pojišťovnu na ulici! Svého rozhodnutí můžete litovat!
Navštívili vás doma zástupci agentury a vybízeli vás k přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně? Nabízejí vám tisícové benefity a na ulici finanční odměnu za to, že se přihlásíte jinam? Na podobné praktiky si dávejte pozor.
Možnosti konkurence jednotlivých zdravotních pojišťoven, které působí na českém trhu, jsou omezené. Přesto se snaží všechny pojišťovny různými benefity, programy a nabídkami přilákat nové pojištěnce z řad klientů
jiných zdravotních pojišťoven. Pozor ale, abyste se nenechali nachytat a neuvěřili planým slibům! Než se
rozhodnete učinit jakoukoli změnu a budete vybírat z nejrůznějších výhod pojišťoven, zamyslete se nad několika otázkami. Opravdu se mi vyplatí taková změna? Jak širokou má vybraná zdravotní pojišťovna síť smluvních lékařů? Mají lékaři, kteří mě ošetřují, smlouvu s touto pojišťovnou? Je v okolí mého bydliště dostupná
její pobočka? Hradí tato zdravotní pojišťovna i tu nejmodernější péči a nákladné operace? Můžu své rozhodnutí přehodnotit a vzít zpět?
Nekalé praktiky na ulicích
Častým jevem jsou najaté agentury, které obcházejí domácnosti a zastavují občany na ulicích. Vyzývají je
k přeregistraci k jiné pojišťovně s tím, že slibují výhody v řádech tisíců a mnohdy informují nepravdivě o jiných
zdravotních pojišťovnách. „Našla jsem ve schránce dopis s kartičkou jiné zdravotní pojištovny a evidenčním
formulářem. Kdosi tam vyplnil mé osobní údaje včetně rodného čísla a zfalšoval podpis. Jen údaj o zaměstnavateli nebyl v pořádku, jsem už dva roky v penzi. Nedalo mi to, vše jsem šla ověřit na VZP, kde mě pro
jistotu znovu zaregistrovali," líčí podezřelé praktiky důchodkyně z Českokrumlovska.. Takových případů se
objevují stovky. Častým jevem také je, že klienti uvěří slibům a přímo na ulici podepíší přeregistraci. Svého
kroku pak litují. „Jsem z toho nešťastná. Odešla jsem od své pojišťovny jinam, protože mi nabídli peníze.
Moje gynekoložka ale neměla smlouvu s novou pojišťovnou a já jsem musela některé zákroky doplácet. Je to
nekorektní jednání, na to mě měli agenti upozornit,“ dodává obyvatelka Č.Budějovic, která si nepřála být
jmenována. Tuto informaci by si ale měl opatřit každý pojištěnec dříve, než podobné rozhodnutí udělá.
Informujte se nejdříve u své pojišťovny
Ze zákona můžete změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to kdykoliv, avšak s tím, že změna se
v centrální databázi pojištěnců zrealizuje vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí (tedy 1. ledna, 1. dubna,
atd.). Měli byste ale předem vědět, že každá zdravotní pojišťovna má jinak širokou síť smluvních zdravotnických zařízení a lékařů, často třeba jen regionální. Proto se raději zeptejte svého lékaře, zda má s danou pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Kvůli neuvážené změně zdravotní pojišťovny byste museli buď měnit lékaře,
nebo platit v hotovosti všechnu neakutní péči, kterou vám váš dosavadní lékař poskytne.
Ověřte si sliby, než se přeregistrujete
Volba zdravotní pojišťovny je vaším zákonným právem. Vše si však dobře rozmyslete a nejednejte ukvapeně.
Nepromyšleným a neuváženým krokem můžete totiž přijít nejen o tisíce, ale hlavně o zajištění péče o své
zdraví!

Z HISTORIE MĚSTYSE PŘÍDOLÍ
aneb
„Černé dny“ a proč pozbylo Přídolí svého dřívějšího významu
‚Tisíc let je pro člověka strašně dlouhá doba, ale v běhu věků to není ani vteřina. Roku 323
před naším letopočtem, kdy zde umíral vládce světa Alexandr Veliký, byl Babylon největším, nejlidnatějším, nejkrásnějším městem ve známém světě. Dnes se zde prohání vítr v holé poušti.‘
Podle velikosti návsi Přídolí se dá soudit, ţe bylo v době svého vzniku zaloţeno jako velmi
významné místo. Roku 1336 bylo Přídolí povýšeno na městys s rychtářským právem a erbem svatého
Vavřince ve zlatém štítě. Zároveň město Krumlov povolilo přídolským dělání sladu a prodej piva
v některých částech městečka a okolí. Původní pivovar stál ve spodní části návsi v místě kde se dnes
nachází bytový dům č. 17 a 18. Zápisem ze dne 28.9.1418 udělil Oldřich z Roţmberka česky psanou
listinou osvobození od úmrtí, coţ znamenalo právo volného odkazu kterékoliv osobě na panství, a to
jak pro muţe, tak i pro ţeny. V této době bylo Přídolí na vrcholu svého rozkvětu.
Příčiny pozbytí významu Přídolí – důleţité křiţovatky kupeckých cest, bylo mimo jiné zaloţení rodového hradu Český Krumlov, růst významu města a vznik nové kupecké cesty z královského
města Českých Budějovic do Lince mimo dosavadní trasy, a to ve směru Velešín, Kaplice a Freistadt.
Důvodem, proč Přídolí ztratilo na svém postavení, byl ale také průběh mnoha „černých dnů“.
Asi nejčernějším dnem v historii Přídolí se stala neděle 24.května 1422, kdy se kolem osmé
hodiny večerní vracel oddíl husitských bojovníků pod velením Chvala z Machovic z neúspěšného
obléhání kláštera ve Vyšším Brodě. Vzhledem k tomu, ţe přídolští měšťané byli dle vzoru svého
pána Oldřicha z Roţmberka zapřísáhlými odpůrci husitů, došlo k celkovému zpustošení městečka,
strţení hradebního ohrazení, vypálení kostela a fary a zničení stráţního hradu. Devastace proběhla
v takovém rozsahu, ţe městečko zůstalo téměř pusté skoro sto let. Z této rány se Přídolí jiţ nevzpamatovalo a nikdy nedosáhlo dřívějšího významu.
Další černý den nastal 13. červenec 1573, kdy obnovené Přídolí po úderu blesku zcela vyhořelo (doškové a šindelové střechy vykonaly své). Tím začala celá éra poţárů, která ničila Přídolí i
v průběhu dalších staletí.
V roce 1749 vyhořela celá půlka Přídolí včetně osmi selských stavení. Dalších třicet stavení
zničil poţár v roce 1819. Velký poţár vypukl také 23. května 1857, a to u lesního adjunkta Ferrariho
č.p. 42 z udírny masa. Od osmé hodiny ranní do čtvrté odpolední byla zničena opět celá ves i s farou.
Jen díky zásahu jistého Wágnera byl zachráněn alespoň kostel, ovšem jinak uhořely 3 osoby a dalších
8 popálených podlehlo zraněním během několika dnů. Roku 1863 nový oheň zničil osm domů a
29.května 1902 dalších osmnáct, mezi nimiţ také stavení Putschöglů a Hajných. Bez pomoci hasičských sborů z Přídolí a Českého Krumlova by jistě opět shořela celá obec, neboť ještě i v této době
měla většina obydlí doškové střechy. Z těchto důvodů zůstaly v Přídolí pouze dvě významné památky, a to gotický kostel Sv. Vavřince a kamenný pranýř z roku 1592.
Oheň navíc střídal mor. V období let 1634, 1640, 1673 a 1682, bylo Přídolí postiţeno rozsáhlou morovou nákazou. Pro zemřelé byl zřízen zvláštní hřbitov v místech starého vodojemu nad domem našeho pana starosty. Toto místo je dodnes označeno ţelezným kříţem .
Neblahé události třicetileté války (1618 – 1648) rovněţ poznamenaly celkový ţivot obyvatel
Přídolí. Celý kraj trpěl nájezdy švédských vojsk. Při jednom z jejich posledních nájezdů zachránila
Přídolí pověstná hustá přídolská mlha. Hlídky švédských vojsk se zastavily na kopci nad dnešní školou, vojsko se na noc utábořilo pod kopcem směrem na Český Krumlov a ráno odtáhlo zpět do vnitrozemí.
- Jiří Vávra -

UDÁLOSTI
Začátkem října se v prostorách úřadu Městyse Přídolí uskutečnilo Vítání občánků. Oblíbená akce, kterou si uţili jak rodiče všech 13-ti mrňousků, tak také všichni ostatní zúčastnění, kdo
se podíleli na přípravě setkání i jeho průběhu.
Podobně jako v předchozích letech se na začátku setkání ujal slova pan starosta Štěpánek a
také předseda kulturního výboru pan Písko, aby dětem i jejich rodičům popřáli vše nejlepší v jejich
budoucím společném ţivotě.
Slavnostní atmosféru dokreslilo jiţ také tradiční vystoupení šesti školáčků ze ZŠ Přídolí,
kteří pro letošek zazpívali s klavírem milou písničku autorů Šípa a Uhlíře „Miminko“.
Sklidili zaslouţený potlesk a potěšili všechny přítomné.
Poté jiţ přišlo na řadu vlastní vítání, gratulace, drobné dárky i zapisování do knihy. Pro
všechny přítomné bylo připraveno i malé občerstvení. Na závěr se v upomínku na tento den rodiče
s dětmi fotili a nezapomnělo se ani na společnou fotografii.
A tak ještě jednou našim nejmenším přání všeho dobrého, štěstí a zdraví, rodičům trpělivost
a nadhled při výchově svých dětí a nám všem, aby následující léta byla tak „plodná“ jako letos.

Z NAŠÍ ŠKOLY
Ţáci naší školy mají za sebou jiţ více neţ tři měsíce nového školního roku. Za tu dobu se
stihli naučit mnoho nového. Ovšem čas strávený ve škole není jen sezení ve školních lavicích. Výuka se často odehrává také mimo ně, coţ přináší dětem vítanou změnu v řadě opakujících se školních
dnů.
Jednou z akcí konanou „pro školu - mimo školu“ byl pořad „Podzim v knihovně“, který se
uskutečnil konci listopadu. Jeho záměrem bylo seznámit děti s básničkami s podzimní tématikou a
současně připomenout pravidla chování v knihovně včetně pravidel týkajících se chodu místní
knihovny.
Akci uspořádala a řídila Karolína Heřmanová za pomoci naší knihovnice - paní Pavlisové.
Ve dvou dnech navštívilo knihovnu 21 dětí. Naučily se dvě básničky, zasoutěţily si, úspěšně vyplnily dotazníčky týkající se chodu knihovny a odnesly si i malou pozornost v podobě papírového draka.
Zdá se, ţe se pořad dětem líbil, a tak snad budou naši knihovnu nadále rády a hojně navštěvovat.

Advent
Č – jako čert s čepicí
E – Ema je červená na líci
R – jako rohy na kštici
T – tátu si spletl čert s Alicí

K – jako kapr ve vaně
A - jako kaštan do dlaně
P – jako prase pro štěstí
R – rolničky svítící na náměstí

k –jako kapr ve vaně
o – jako ozdoba na stromě
m – jako milá nálada
e – jako Eva když kapra nakládá
t – jako na talíři kosti
a – ananas sní nám zas hosti

V – vánoční stromeček
Á – Áňa rozbalila dáreček
N – na stromečku svíce
O – Ondra má dárečků více
C – celý dům nám září
E – Eda se radostně tváří

Vydává ÚŘAD MĚSTYSE PŘÍDOLÍ, IČO:246093, Přídolí č.p.2
Počet výtisků – 250 ks. Povoleno Ministerstvem kultury, evidenční číslo E 106668
NEPRODEJNÉ

