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Občasník pro obyvatele a přátele obce Přídolí

Slovo starosty
Vážení občané,
již tradičně se pojede přes Přídolí rychlostní zkouška Rallye Český Krumlov a tak
jsme pro Vás opět připravili povolenky k vjezdu. Letošní zkouška se pojede v pátek
21.5.2010. Na povolenku stačí opět dopsat registrační, či evidenční značku vozidla, které
bude používáno a dojít na Úřad městyse v Přídolí takto doplněnou povolenku orazítkovat.
Samozřejmostí je, že si každý může na úřadě vyzvednout další povolenky pro své známé a
příbuzné, kteří k nám na tuto tradiční akci přijíždějí. Jenom prosím mějte na paměti, že je
potřeba těm svým známým zajistit bezpečné parkování. V letošním roce je jedna, pro nás
docela podstatná změna a to, že první vozidlo by mělo projet přes Přídolí až v 18,30 hodin, a
tak můžeme úplně uzavřít průjezd obcí později. Tím by se mohly vyřešit (alespoň z větší
části), problémy s dojezdem z práce.
Pro cizí návštěvníky opět připravíme parkoviště, tak aby nedošlo k ucpání průjezdu.
Omezený příjezd do Přídolí bude od 16,00 hod. (vjezd pouze na povolenky) a od 17,30 už
bude vjezd zcela uzavřen.
Nyní z trochu jiného soudku. Městys Přídolí inicioval v r. 2007 vznik Lesního
družstva obcí Přídolí a 17. dubna 2008 se jej podařilo úspěšně založit a družstvo začalo
hospodařit celkem na 766 ha pronajatých (420,5 ha přídolských, 205,5 ha mirkovických a 140
ha omlenických lesů). Současně spravovalo lesy Mojného a Rožmitálu na Šumavě. Zároveň
se však otevřela cesta k tomu, aby toto družstvo mohlo vykonávat práce pro soukromé
vlastníky lesů, ale i pro lesy České republiky a ostatní velké vlastníky. V současné době
družstvo obhospodařuje 921 ha pronajatých lesů a vykonává práce na dalších 403 ha lesů
ostatních vlastníků. Zaměstnává v průměru 22 živnostníků, které si najímá na provádění
těžeb, výsadby a ostatních lesnických prací. V současné době je to 36 živnostníků. Naší
politikou je rozšiřovat plochu vlastních lesů a tak neustále dohledáváme historický majetek
obce, ale také přikupujeme další lesy. V loňském roce jsme odkoupili 17 ha lesních pozemků
od soukromých vlastníků za 2.000.000,- Kč. Protože jsou to mýtní lesy, snažíme se
samozřejmě dostat co nejdříve zpět vynaložené prostředky a v lońském roce to bylo cca.
750.000.- Kč. Družstvo pak hospodařilo s celkovým obratem 12.800.000,- Kč a s čistým
ziskem téměř 1 a půl milionu Kč, přičemž přes 3 miliony byly z práce pro cizí vlastníky lesů a
do obecní kasy přispělo v loňském r. částkou 550.000,- Kč. V letošním roce se nám podařilo,
jak jsem již psal v minulém Přídolsku, sehnat dotaci ve výši 850.000,- Kč na nákup nového
traktoru a příkopové sekačky a tak se vlastní majetek družstva rozroste na 3,2 mil. Kč.
Celkem je to velmi slušný hospodářský výsledek, za první ucelený rok hospodaření. Myslím
si, že založit lesní družstvo byl velmi dobrý tah a přestože ve světě vládne hospodářská krize,
tak díky společnému hospodaření máme daleko lepší vyhlídky v této oblasti obstát. Vím, že
jsou lidé, kteří nám úspěch v jakékoli oblasti nepřejí, ale navzdory udavačským anonymům,
plán těžby nepřekračujeme, ba právě naopak. Roční limity se zhruba o pět procent nedotěžují
tak, aby bylo možno v případě nouze do této rezervy sáhnout.
Co bych ještě zmínil z nejbližších plánů – zřejmě si již každý všiml, že jsme se pustili
do opravy svodů dešťové vody po okraji návsi. Chceme je udělat tak kvalitní, aby přejezdy
k nemovitostem neničily podvozky aut. Zároveň připravíme i kabely pro nové veřejné
osvětlení na návsi, jelikož stávající kabely jsou již několik desítek let staré a poruchové. Také
lampy by mohly být na návsi stejné, Příští zastupitelstvo, tak již bude mít některé akce
předpřipravené a může hned od prvního okamžiku žádat o dotace. Stejné kroky připravujeme
okolo příjezdové cesty z Č. Krumlova, kde je kabel veř. osvětlení pod vozovkou silnice a
každá oprava by byla značně komplikovaná. Proto v souvislosti s výstavbou parkoviště u
bytovky č.119 připravíme veř. osvětlení po druhé straně komunikace. To současné navíc ještě
mnohde zakrývají stromy.
Závěrem bych chtěl uvést číslo 90.000,- Kč. To je částka dotace, kterou se nám
podařilo získat na modernizaci školní družiny a počítačové učebny v naší Základní škole.
Jiří Štěpánek

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Dne 1.4.2010 byl na Zasedání zastupitelstva vylosován výherce soutěže z minulého
čísla Přídolska. Stala se jím Alena Pavlisová, na kterou čeká na úřadě v Přídolí slíbená
odměna.
B L A H O P Ř E J E M E!
Soutěže se zúčastnilo 10 dětí a všem se podařilo vyluštit tajenku obrázkové křížovky. Tajenku
tvořilo slovo pranýř – sloup, u kterého bývali v minulosti veřejně trestáni nepoctiví lidé.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Čtenáři, školáci a studenti, pozor! Knihovna v Přídolí Vám nabízí pomůcku při
vypracovávání čtenářských deníků, ale také při výuce literatury! Když navštívíte knihovnu,
paní knihovnice Vám ukáže, kde s pomocí počítače najít zpracované dílo Karla Čapka,
Boženy Němcové i jiných autorů. Tak neváhejte, přijďte a možná si tím ušetříte práci, čas a
dozvíte se něco nového.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
na svém 46 zasedání 1. dubna 2010 zastupitelé –
- schválili prodej části pozemku p.č. 175/2 v kú. Přídolí
- přijali dar – hasičské auto
- schválili přijetí dotací z Programu rozvoje venkova
Na svém 47 zasedání 6. května 2010 zastupitelé –
- schválili přijetí dotace z Programu obnovy venkova
- schválili rozpočtovou změnu č.1
- schválili uzavírku obce při RZ Rallye Český Krumlov

ÚŘAD MĚSTYSE UPOZORŇUJE,
že 31. března uplynula splatnost poplatku za odpady a poslední možnost vyhnout se
placení penále je zaplatit do 30.6.2010.
Také nájemné za pozemky bylo ve většině případů splatné do 31. března. Neplacení
nájemného v termínu, může vést k ukončení nájemní smlouvy.
Pokud nemá ještě někdo zaplacené vodné a stočné, pak čas pro jejich zaplacení již také
uplynul.

Z historie městyse Přídolí
Šibeniční vrch
Tento vrch se nachází v blízkosti významnějšího Strážného vrchu. Je vzdálen od jeho
vrcholu asi 800 metrů západním směrem, vypíná se nad dolní částí Přídolí nad tak zvaným
Hinten-marktem /zadním náměstím/. Je vysoký 738 metrů, tedy ještě o deset metrů vyšší než
Strážný vrch. Na jeho vrcholu je osazen triangulační mezník státní nivelace.
Šibenice byla na jedné straně symbolem fungující spravedlnosti /trest oběšením byl
nejčastější a to zejména za majetkové delikty/ a na druhé straně odstrašujícím místem zhouby a
neštěstí. Neštěstí mohl přinášet už její stín, a proto byla postavena na pozemcích města tak, aby
nemohl stín dopadat na sousední pozemky. Jediný, kdo se mohl pohybovat v blízkosti šibenice,
byl kat. Jelikož byl kontakt s takovým místem znečisťující, oprava šibenice byla rituální
záležitostí a museli se jí zúčastnit příslušníci všech potřebných řemesel, aby účastníci nebyli
terčem posměchu ostatních a po ukončení prací byli všichni prohlášeni za počestné.
Co zbylo? Moc toho není, ale něco přece. Díky tomu, že byly dřevěné šibenice
postupně nahrazovány kamennými, můžeme na několika málo místech naší republiky stále
ještě najít trosky těchto popravčích zařízení a v jejich okolí dodnes patrné terénní úpravy,
přizpůsobující tato místa výkonu exekuce. Stalo se také zvykem, že poté, co šibenice
dosloužily, byla některá popraviště místními lidmi osazena křížem či dokonce kaplí. Snad
tomu tak bylo z pietních důvodů, snad také proto, aby duše popravených konečně došli klidu a
nebloudili více mezi živými. Na dřívější bohapustá místa tak dnes paradoxně tu a tam
upozorňuje křesťanský symbol, jenž v dávných dobách sám byl popravčím nástrojem.
Kolik nevinných asi zemřelo na našich šibenicích a co ty skutečně vinné do oprátky
přivedlo? Jaké byly motivy jejich zločinů a co motivovalo jejich soudce k udělování tak
krutých trestů? Vždyť každý z těch životních příběhů končících v rukou kata, by byl poučným
materiálem, odhalujícím do hloubky principy tehdejší lidské společnosti. Jen kdybychom ho
poznali ve všech jeho detailech. Byly šibenice opravdu účinným nástrojem k zastrašení a
odrazení potencionálních zločinců od jejich nekalých úmyslů? Vzbuzoval viselec, oběšený
několik let nad městem hrůzu, opovržení, výsměch či lítost? To je zřejmě jen nemnoho otázek
nutících nás k zamyšlení.
Toto šibeniční místo je zajímavé navštívit a nasát dávnou atmosféru utrpení.
Citlivější povahy to zvlášť ocení. Je dobré se zde zcela zklidnit, snažit se všemi smysly vnímat
okolní podněty a v tichosti na sebe nechat působit genius loci popraviště, které možná zažilo
tolik utrpení, že jím snad ani nemohlo zůstat nepoznamenáno.
Některé šibenice byly podle všeho svědky i aktivními účastníky mnoha a mnoha
poprav a půda šibeničních vrchů je tu obtěžkána vahou velkého množství kostí i ztracených
životů. Stávaly u nás ale také některé šibenice, které nikdy k oběšení člověka použity nebyly a
jejich význam byl spíše symbolický. Měly především upozorňovat na možnost propadnutí
hrdla při nedodržování zákonů, měly být znakem významnosti města. Je poněkud zvláštní, že
zapovězené a nečisté stavby, kterých se počestný člověk nesměl dotknout, byly zároveň
dávány na odiv jako městská chlouba. Povšimněte si jak v Přídolí, je neskutečně dokonale
Šibeniční vrch situován, jak je vidět ze všech komunikací, návsí, ale i z okolních cest, které
přiváděli pocestné do městečka. Jak všem na očích byli viselci oběšení na jednoduché šibenici
/dva jednoduché dřevěné sloupy spojené vodorovným břevnem/, jakou neskutečnou atmosféru
a pocity lidí museli vyvolávat. Šibenic bylo na kopci pravděpodobně několik a pohled zespodu
z městečka proti temnému nebi musel být prostě démonicky úžasný.
Jak tedy uchopit toto místo, jak poznat místo tak hrůzné. Vždyť co šibenice, co
město, to jiné využívání práva, jiný přístup, jiné příběhy. Možná ale nakonec právě v této
různosti a bohatosti tak hledat poznání v přímém kontaktu s tím, co zbylo.
- pokračování příště Jiří Vávra
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