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Občasník pro obyvatele a přátele městyse Přídolí

Slovo starosty
Vážení občané,
opět se přiblížil termín konání tradiční poutě, a tak bych Vás rád všechny pozval
k návštěvě programu, který jsme pro Vás, Vaše příbuzné, přídolské rodáky, chataře,
chalupáře, ale i pro ostatní návštěvníky naší pouti připravili. V letošním roce si připomínáme
790. výročí první písemné zmínky o Přídolí, a proto jsme letošní rok pojali jako připomenutí
tohoto výročí. Prakticky jsme s touto připomínkou započali již v loňském prosinci, kdy došlo
k předání Betlémského světla v našem kostele, které jsme ve spolupráci s hasiči
zorganizovali. Do Přídolí tehdy přijeli hasičské sbory prakticky z celého okresu Český
Krumlov a Freistadt. Vyvrcholení těchto oslav jsme připravili při příležitosti konání tradiční
pouti sv. Vavřince. Program oslav je přiložen jako příloha.
Na tomto místě jen připomenu, co se do programu nedostalo.
V sobotu 14.8. od 14,00 hod. proběhne přátelské hasičské klání za účasti několika
požárních družstev. V sobotu také proběhne den otevřených dveří v naší škole v době od 10
do 11 a od 13 do 14 hodin. Jak jsem již v minulém přídolsku zmiňoval, obdrželi jsme dotaci
90.000,- Kč na modernizaci počítačové učebny a školní družiny. Za tyto peníze jsme
nakoupili nový nábytek a počítače do školní družiny a počítačové učebny. Dofám, že se bude
školákům, ale i jejich rodičům nové vybavení líbit. Věřím, že se přijdete podívat, jak se naše
škola modernizuje a že máme srovnatelné, ne-li lepší podmínky, než leckterá městská škola.
Jen pro zajímavost. V průběhu září přijdou další peníze z dotace na vybavení tříd, které
získala paní ředitelka na interaktivní tabule.
V neděli 15.8. po skončení mše provede p. vikář Pícha slavnostní požehnání nového
hasičského auta, které jsme pro naši obec získali. V neděli bude také možno v době od 10 do
11 a od 13 do 15 hodin shlédnout výstavu připomínající udělení a následné potvrzení
městských práv a také bude v této době možnost nahlédnout do kroniky městyse.
Na tomto místě bych ještě rád informoval, že jsme uspěli s žádostí o dotaci na opravu
kapličky na cestě do Všeměr. Tato je již téměř opravena a na její opravu přispěl jihočeský kraj
spolu se společností ČEZ částkou ve výši 40.000,- Kč. Také jsme uspěli s žádostí o grant pro
zásahovou jednotku dobrovolných hasičů a obdrželi jsme 90.000,- Kč. Za tyto peníze jsme
pak již objednali zásahové oděvy a další vybavení (přilby, rukavice, plovoucí čerpadlo a
další), tak aby byla naše „zásahovka“ plně schopna účastnit se mimořádných událostí bez
obav o své zdraví z nedostatečného vybavení.
Tento týden jsme obdrželi průběžné výsledky soutěže obcí ve třídění odpadů a Přídolí
se umístilo na velmi pěkném 13-tém místě ze 127 obcí. Vloni jsme se umístili na konečném
27 místě. V současnosti vyhlásil Jihočeský kraj spolu se společností EKO-KOM „letní soutěž
Jihočeských obcí ve třídění plastů“ a v té můžeme, pokud se umístíme do 16-tého místa
vyhrát až čtyři lavičky, které můžeme umístit v prostoru obce. Myslím si, že to není nereálné
a chtěl bych Vás všechny požádat o ještě důslednější třídění. Vždyť dnes
nám nikdo jen tak zadarmo nedá nic. Tak proč se nepokusit o co nejlepší
umístění a dostat něco navíc za to, co stejně děláme.

Tedy závěrem, ještě jednou nám všem přeji pěkné počasí na pouť a dětem hezký zbytek
prázdnin.
Jiří Štěpánek

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
na svém 48 zasedání 3. června 2010 zastupitelé –
- schválili rozpočtovou změnu č.3
- schválili přijetí dotace pro JSDHO
Na svém 49 zasedání 30. června 2010 zastupitelé –
- schválili závěrečný účet obce za r. 2009
- stanovili počet zastupitelů pro podzimní komunální volby
- schválili přijetí dotace na opravu kapličky

Pozvánka
Na pouťový turnaj „O putovní pohár starosty městyse Přídolí“, který se uskuteční dne 15.8.2009 od 10 00 hodin
Hrací den
Datum
Slavnostní zahájení
Místo
Hrací doba
Účastníci:

neděle
15. 08. 2010
9 40 hodin
hřiště TJ Sokol Přídolí
2 x 30 minut
FK Zlatá Koruna
Slavoj Český Krumlov B
SK Nová Ves – Brloh B
TJ Sokol Přídolí
za TJ Sokol Přídolí
Pavel Mitro - předseda

Pozvánka
na pouťový cyklistický závod o „Pohár nadšenců“ Přídolí - 7. ročník
Pořadatel akce:
Kategorie:
Disciplína:
Datum konání:
Start:
Cíl:
Startovné:
Občerstvení:
Ceny:
Doporučení:

občanské sdružení „PŘÁTELÉ BICYKLOVÉHO SPORTU PŘÍDOLÍ“
1. od 13 do 99 let (mládež do 15 let v doprovodu rodičů) – cca 50 km
2. cyklonadšenci – galuskáči – cca 100 km
sportovní i rekreační jízda na kole – 50 km a 100 km
sobota 14. 8. 2010
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 dle kategorií oceněny poháry + cena útěchy
Doporučujeme během závodu používat cyklistickou helmu.
Za své zdraví si každý ručíme sám.

Těšíme se na Vaši účast

Z historie městyse Přídolí
Šibeniční vrch – posvátný háj
Vrátíme se v toku dějin do předkřesťanských dob. Šibeniční vrch kdysi býval
posvátným místem nejen našich slovanských pohanských předků, ale i posvátným místem
Keltů (podle jejich početného kmene Bójů získala název i naše země – Boiohema – Bohemia).
První záznamy o kultech stromů pocházejí již ze starověku. Věštkyně v řecké Dodóně
předpovídaly budoucnost ze šumění listů dubů.
Lidé odedávna vysazují stromy, které je pak mohou přežít o celá staletí. Je to způsob,
jak zanechat památku dalším generacím. Rodové stromy, vysazované na paměť významných
událostí a stromy na hranicích pozemků jsou milníky v čase a prostoru. Mnoho stromů vysadili
rolníci v roce 1848 na oslavu konce roboty. Řada stromů, které byly vysazeny po celé zemi
připomíná také vznik republiky v roce 1918. V Přídolí jsou to dvě řady lip na návsi – lípy
republiky.
O životě starých Keltů v českých zemích máme jen kusé informace. Stromy měli ve
složitém systému jejich víry zvláštní místo. Keltové uctívali hlavně duby a některé další stromy
označovali jako náčelnické. Ty požívaly zvláštní ochrany, jejich kácení se krutě trestalo.
Keltský druidský horoskop přiřazuje k datu narození určitý druh stromu. Osud člověka a jeho
povahové vlastnosti se určovali podle stromu, který byl jeho znamením.
Od třetího století před naším letopočtem až po první století našeho letopočtu nastal zlatý
věk Bójů u nás (a to doslova). Keltové se věnovali těžbě zlata. Na řekách a potocích používali
rýžovnický splav, v bohatších místech i celé jeho soustavy. Rýžovnický splav byl vydlabán
z kmene mohutného stromu a na jeho dně byly zhotoveny v krátkých vzdálenostech přepážky.
Do této soustavy byla zavedena voda z potoka a přihazována zlatonosná zemina, protože je u
nás většinou jílové podloží, nazýval se tento postup jílováním. V Čechách se nenachází kusové
zlato (valouny, nuggety), ale pouze malé, mrňavé částečky zvané zlatinky. Tyto se usazovaly
v rýžovnickém splavu za přepážkami. Těžba zlata je u nás z keltských dob doložena na Otavě –
keltsky Atava ( bohatá řeka), v Hrazanech, Závisti, Nevězících, u ostrohu Peklo na Vltavě, v
Popelné u Kašperských hor a v dalších méně významných lokalitách na Šumavě ( keltsky
Gabreta) , na přítocích řek Otavy a Vltavy (keltsky vultava – divoká řeka). K těmto méně
významným lokalitám patřilo i jíloviště na Malčickém potoce u Přídolí. Získané zlaté bahno
bylo dále zpracováváno na zlaté pruty a ty na šperky a peníze (Peníze – pecunia – pecus –
destičky s vyobrazením skotu). Je zřejmé, že Keltové zde někde v okolí Přídolí museli mít své
sídlo (indicií zde na různých místech je možno najít celkem dost, různé zářezy ve svazích,
shluky kamenů na vrších, vše je převážně zarostlé v lesních porostech). Nejbližší keltské sídlo
se nacházelo v Třísovském oppidu, kde na 26 hektarech obydleného prostranství žilo asi
40.000 Keltů (okres Český Krumlov nemá ani 60.000 obyvatel). Jednoho dne zůstalo keltské
oppidum prázdné. Třísov patří mezi sídla, která byla vylidněna nenásilně. Podle údajů
římských autorů víme, že někdy na přelomu letopočtů došlo ke stěhování určitých skupin
národů. Keltští náčelníci se prostě domluvili, že se přesunou do jiných míst. Náčelníkům šlo o
přesun obyvatel, kteří pro ně měli nějakou cenu. Stěhovala se tedy elita (šlechta, válečníci,
řemeslníci, zbrojíři apod.). Odstěhovalo se asi 20.000 Keltů a stěhovali se do míst dnešního
Slovenska. Paradoxem je, že prakticky všichni, kteří se tehdy z Třísova odstěhovali na
Slovensko, dopadli velice špatně. Kolem roku 50 našeho letopočtu byli zdecimováni ve velké
vyhlazovací válce v bojích s Dáky vedených králem Burevistou. Samotné obyvatelstvo žijící si
tady svým zemědělstvím, se nikam nestěhovalo. Pouze se volně rozptýlilo ve zdejším
prostředí, tedy i na Přídolsko. Od 3. st.př n. l. razili Keltové své vlastní zlaté peníze tak zvané
duhovky (špatně zpracované zlaté bahno nebylo úplně zbaveno příměsí a peníze se leskly a
třpytily, odtud pochází i legenda, kde se duha dotkne země, tam je možno najít zlatý poklad).
Za jednu duhovku se mohl keltský muž celý den a celou noc se svými přáteli veselit v taverně,
knajpě, putyce, hospodě.
– pokračování příště ° Jiří Vávra °
Vydává ÚŘAD MĚSTYSE PŘÍDOLÍ, IČO:246093, Přídolí č.p.2
Počet výtisků – 250 ks. Povoleno Ministerstvem kultury, evidenční číslo E 106668
NEPRODEJNÉ

