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Slovo starosty
Vážení občané,
je tady konec volebního období a Vy půjdete za 14 dní k volbám, kde rozhodnete, zdali jsem já jako
starosta obstál a zda zastupitelé, kteří byli Vámi zvoleni, naplnili Vaše očekávání. Pokud zhodnotím své
působení ve funkci starosty, nedomnívám se, že bych se měl za co stydět. Odvedl jsem kus práce, která je jistě
vidět na každém kroku – nechci, aby to vyznělo jako vychloubání, ale ani ten největší rejpal (škarohlíd) nemůže
říct, že jsem nic pro obec neudělal. A neměl jsem to ani já, ani ostatní zastupitelé lehké. Hlavně první rok se
nesl ve znamení boje s opozicí vedenou p. Ing. Rýdlem a jeho neustálými výpady na adresu zastupitelstva a
hlavně na mou osobu, a poté na osobu p. Sýkory. Dodnes se setkávám s názory, které nás zatracují a dělají
z nás vyvrhele Přídolí. Chtěli jsme změnu a tu jsme provedli. Je jen na Vás posoudit, zda to byla změna
k lepšímu či nikoli. Nejvíce kontroverzním rozhodnutím, podle některých obyvatel (a nebylo jich málo) bylo
vytvoření funkce uvolněného místostarosty. Já osobně se domnívám, že funkce uvolněného místostarosty
přispěla k výslednému rozvoji Přídolí a nebýt p. Sýkory určitě bych nedokázal získat tolik peněz z dotací a
ostatních výhod pro Přídolí, protože p. Sýkora kontroluje, jak jsou zaměstnanci vykonávány uložené úkoly, zda
firmy dělají to, co mají (aby nás neokrádaly) a kontroluje, zda dokončené dílo nemá vady. Pan Sýkora není
úředník, je praktik a tím mi dává čas a prostor k tomu, abych zvládl zajišťovat přísun peněz z dotací, ale i pro
ostatní věci, jejichž výsledky vidíte zcela jistě sami. Mimo jiné Přídolí je předsedou dozorčí rady svazku obcí
Vltava a předsedou představenstva Lesního družstva obcí. Tyto funkce vykonává starosta – bezplatně. Za
uplynulé čtyři roky se nám podařilo získat cca. 9 milionů korun na dotacích. To je téměř jeden roční rozpočet
celé obce. Je to vlastně odpověď těm, kteří v minulosti (ale možná ještě i nyní) tvrdili, že zřízení funkce
uvolněného místostarosty je luxus, který nás bude jenom stát peníze. Opak je pravdou.
Jsem pyšný na to, že se nám povedlo změnit pohled na Přídolí a že nyní je Přídolí nejen turisty a
občasnými návštěvníky vnímáno jako místo, kde je život a kde se pořád něco zlepšuje a každý rok je tu něco
nového. Pokud bych měl vyzdvihnout nejdůležitější věci, které se nám, současnému zastupitelstvu podařili, pak
jistě to je oprava státní silnice přes Přídolí směrem na Omlenice a do Práčova (nebylo to sice z našich peněz, ale
tlakem na odpovědné instituce se nám podařilo jejich opravy dosáhnout). Kdyby nedošlo k tak dramatickému
poklesu objemu finančních prostředků na opravy komunikací Jih. kraje, pak by byla letos již opravena cesta ze
Spolí do Českého Krumlova. Dalším počinem byla oprava rybníka ve Spolí, který byl poškozen přívalovou
vodou v roce 2006, zokruhování vodovodu v Přídolí a výměna vodovodního řadu v Práčově, vyměnily se okna
a dveře ve škole a školce a celkově jsme zpříjemnili našim dětem prostředí ve školce a letos i ve škole, také
jsme dokončili opravu bytovek v Práčově a nyní se tam rekonstruuje celá kanalizace a vodovod spolu se
stavbou ČOV. Za to jsme letos získali cenu hejtmana, v soutěži Jihočeská vesnice roku. Dalším našim
úspěchem v této soutěži bylo v loňském roce ocenění diplomem za péči o kulturní dědictví. Podpořili jsme
znovuobnovení Sboru dobrovolných hasičů a ustanovili jsme „zásahovou jednotku“. Zajistili jsme pro hasiče
nové auto a vybavení. Podpořili jsme TJ Sokol a jejich sportovní areál je obdivován v celém okrese. Díky
našemu příspěvku také může pořádat kroužek šikovných rukou dětský karneval a ostatní akce pro děti.
Samozřejmě, že toho bylo mnohem více, ale to bych nepsal nic jiného. Zakončím tento výčet faktem, že jsme
získali zpět titul městys, který si naši předkové vydobyli již v r. 1336.
Pokud zhodnotím práci jednotlivých zastupitelů, tak já jsem se dosud zúčastnil všech 51 zasedání, p.
Sýkora se omluvil ze zasedání 3x, p. Písko 3x, p. Vávra 1x, p. Mráz 5x, p. Rolník 2x – p. Cábová 1x, p.
Hopfingerová 6x, p. Nikl 7x, p. Valicsek 13x. Suverénním vítězem v nedostavování se na jednání zastupitelstva
je p. Mondeková, která se omluvila 22x a jednou se dokonce neomluvila z jednání vůbec. P. Bohdal nesložil
slib zastupitele a p. Uedl odmítl jako náhradník do zastupitelstva nastoupit. Z tohoto výčtu je zcela patrno, kteří
Vámi zvolení zástupci měli v tomto volebním období chuť pracovat a kteří nikoli. Chtěl bych touto cestou
všem, kteří vzali práci v zastupitelstvu jako svůj úděl a věnovali svůj volný čas pro rozvoj Přídolí poděkovat.
V krátkosti bych se ještě také vrátil k letošní pouti. Jsem rád, že se nám letos povedla pouť spojená
s oslavou 790. výročí první písemné zmínky o Přídolí. Věřte nebo ne, přípravy trvaly skoro celý rok.
V konečném součtu jsem na tyto oslavy získal cca. 250.000,- Kč od sponzorů, takže obecní kasu to nestálo
skoro nic. Po úpravě prostranství pro stan nám zbyl plácek, na který si naše mládež nastěhovala branky a může
se zde sportovně vyžít, aniž by ničila sportoviště. Po úpravách by zde mohlo vzniknout víceúčelové hřiště.
Tento prostor jsme získali koupí spolu s farou. Pokud se vrátím k využití fary, nelituji, že jsme tento objekt
koupili, ačkoliv se nám dosud nepodařilo zajistit její využití. Situace v oblasti podpory sociálních služeb je
v ČR je nyní nepřehledná,ale my pořád doufáme, že se podpora v této oblasti

v budoucnu vyjasní a také proto jsme opravili střechu, aby hlavní budova přežila, než budou stanovena
kritéria podpory z jednotlivých ministerstev (zdravotnictví a práce a sociálních věcí).Vždy však bude mít
možnost jakékoli zastupitelstvo rozhodnout, zda se budovy a pozemků zbaví.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za to, že jste nám dali důvěru ukázat, že to s Přídolím
myslíme dobře a doufám, že jsme důvěru těch, kteří nám dali hlas ve volbách, nezklamali. Zároveň věřím,
že jsme přesvědčili i některé z těch, kdo hlasovali proti nám.
Přídolí přeji další rozvoj, pracovité a zodpovědné zastupitelstvo i starostu.
Vám všem potom šťastnou ruku ve volbách do zastupitelstva.
Jiří Štěpánek
Poděkování
Ředitelství školy děkuje firmě Vávra Jiří za stolek pod projektor a úpravu stolků pod počítače.
Toto vše bylo škole věnováno jako sponzorský dar v hodnotě 1670,- Kč.
Jak to bylo v loňském roce
1.září začal nový školní rok, v němž byl přivítán rekordní počet prvňáčků za poslední období,
celkem 11 a v polovině září k nim přibyl ještě jeden. Jako každý rok čeká na ně a nejen na ně hodně
práce, ale i mimoškolních aktivit stejně jako v loňském roce.
Připomeňme si alespoň některé:
Hned v září to byla škola v přírodě v centru ekologické výchovy na Stožci, kde se děti seznámily
nejen s ochranou přírody, ale i s dávno zapomenutými řemesly našich předků.
V tomtéž měsíci začal také výcvik v plavání, kterého se zúčastňují i děti z mateřské školy.
Na podzim nás již tradičně reprezentuje čtyřčlenné družstvo na akci Den plný prevence. Tento
sportovně branný závod pořádaný ČČK je kromě sportu zaměřen na dopravní výchovu, poskytování první
pomoci a všeobecné znalosti. Mezi plně organizovanými školami si vůbec nevedeme špatně. Obsadili
jsme šesté místo a dokonce jsme jedinou malotřídní školou, která se této akce pravidelně účastní.
I v tomto školním roce jsme 2 x připravili kulturní program u příležitosti vítání občánků, které
připravuje kulturní komise městyse jednou v říjnu a jednou v červenci.
Několikrát jsme vyrazili do divadla za pěknými pohádkami a do Základní umělecké školy seznámit
se s hudebními nástroji a vyslechnout si skladby světoznámých autorů vážné hudby.
Mezi úspěchy našich žáků patří 3. místo v soutěži Přídolský trojboj v hodnocení škol, ale řada dětí
si odnesla domů i zlatou medaili z některé z disciplín: člunkový běh, skok z místa a hod medicinbalem.
Pro nepřízeň počasí se muselo závodit v tělocvičně v Kájově, ale to vůbec neubralo dětem na chuti
nasadit do boje o vítězství všechny síly.
Výtvarné práce našich dětí jsou také na dobré úrovni, o čemž svědčí prvenství v soutěži pořádané
spotřebním družstvem Jednota na téma zdravé výživy.
Vydařil se nám i výlet, mateřské škole do Borovan na pohádku a základní škole do sklářské huti u
Hluboké nad Vltavou. Pěkné zážitky máme i z Dolní Vltavice, kde jsme pobývali již poněkolikáté, takže
se tam cítíme jako doma. Taková jízda na motorovém člunu, nebo zkusit si pádlovat na sea kajaku nebo
raftu, to se každému jen tak nepovede.
Tradicí se stala i soutěž Přídolský poeta, která nás vrací do světa rýmů a rytmů jiných než jsou ty
hudební jako tomu bylo například v trampském slabikáři.
No a co plánujeme na letošní rok?
Hlavně samé jedničky a kromě tradičních akcí i výlet do Prahy na akci Ledová Praha. Jednou jsme
tam už byli, ale proč si to nezopakovat.
Mgr. Dana Hopfingerová
Úřad městyse oznamuje:
Od 28.9. nastává zimní svoz odpadů – tedy každé úterý
Ve dnech 22. – 24.10. bude sběr velkoobjemového odpadu – kontejnery budou přistaveny opět
k hasičárně. Nedávejte do nich prosím nebezpečný odpad, železný šrot a pneumatiky. Nechte je
raději vedle nich.

Z historie městyse Přídolí
Šibeniční vrch – posvátný háj II.
Po odchodu Keltů z našich končin /kolem roku 50 n.l./ zde přežívaly pouze zbytky
původního keltského obyvatelstva. Od roku 50 až do roku 400 n.l. osídlovali, někdy i násilně českou
kotlinu germánské kmeny. Jižním Čechám se germánské osídlení ve velké většině vyhnulo. V tomto
období se zhroutila římská moc a došlo k velkému stěhování národů /400 – 550 n.l./, slovanské
obyvatelstvo tak vstoupilo do evropských dějin. V této době na troskách antické ekonomiky, kultury,
společenského a politického zřízení se začala vytvářet civilizace raně středověkého Západu.
Jižní Čechy byly osídleny slovanským kmenem Doudlebů, kteří jako jediní Slované
přišli do Čech z jihu. Postupem let zde došlo k asimilaci zbytků původního obyvatelstva
s přistěhovalci. Tato oblast zahrnovala většinu jižních Čech, přilehlé oblasti Bavorska a horního
Rakouska. K dědictví Keltů se hlásí celá Evropa, ale na dudy se hraje pouze ve Skotsku a v jižních
Čechách /strakonický dudák/. Rovněž oblibu v pití piva jsme získali geneticky od Keltů /kde se pivo
vaří, tam se dobře daří/. Ještě trochu ke genetice. Osmdesát procent české populace jsou potomci
lovců mamutů a jen asi patnáct procent potomci neolitických zemědělců. Proto mohou být některé
ženy překvapeny, když zjistí, že jejich mužové jsou většinu dne lovci a jen občas v noci zemědělci
na domácím poli.
Od Keltů převzali Slované i jejich sídelní a posvátná místa. Jejich zvyky a obyčeje byly
dost podobné. Keltové znali hrnčířský kruh, tenkostěnné nádoby, kosy, srpy, hrábě, lopaty, motyky,
nůžky, kleště, podkovy, skoby, pilníky, panty a závěsy ke dveřím, řetězy. Znali pilu, měli i funkční
žací stroj tažený dobytkem i jednoduchý soustruh na dřevo. Pořádali obřady pod širým nebem na
kopcích u velkých stromů v hájích. Největší z nich byly svátky jara BETINE /dnes čarodějnice/.
Byly spojeny s hromadnou promiskuitou mužů i žen. Toto chování vedlo u přírodních národů
k posílení přirozenému výběru, což se dnes vědecky nazývá válka spermií. Tyto obřady řídili žrecové
/keltští druidové/, kteří měli rovněž na starosti další kněžské funkce /věštění, péči o kalendář/.
Společně s vědmami a hadačkami prováděli oběti stromům /dub/, démonům a bohům. Věřili
v nesmrtelnost duše. Člověk se zrodil z potu bohů a jeho údělem je práce, má duši od boha a tělo od
satana.
Slované měli podobně jako ostatní přírodní národy značný počet různých božstev. Zde
se Vám pokusím připomenout některé z nejvýznamnějších slovanských božstev. Pojem BŮH byl
vnímán jako dárce veškerého dobra a zla, které nás obklopuje.
Perun – bůh hromu a blesku, Mokoš – bohyně vody, země, Veles – bůh stád, bohatství, magie,
Svarog – bůh stvořitel, Dažbog – bůh slunce, Zora – jitřenka, bohyně úsvitu, Vesna – bohyně jara,
Morana – bohyně zimy, smrti, Lada – bohyně odvahy, lásky, Svarožic – bůh věčného ohně, světla,
Bělboh – bůh dobra, Černoboh – bůh zla, Živa – bohyně plodnosti, Diana – bohyně lesů, lovu,
Venera – bohyně plodnosti, Pogoda – bůh počasí.
Někteří keltští bohové – Ann – matka bohů, Tarinus – bůh nebeských sil, žezlo blesk, průvodce orel,
Teatatés – otec národa, kmene, beraní hlava, vede svůj lid do boje, Esus – bůh stromoví, posvátných
hájů, nesmrtelnost duše, zpodobňován s lístky jmelí se sekerou a jelením parožím, Morigan – bohyně
války, Ludd – bůh řek, Brigitt – bohyně krbu, domov, Lir – bůh slunce.
Jsme potomky tisíců možná několika tisíců generací. Jediné co o našich předcích, mezi
nimiž byli hlavně Doudlebané, Bójové, Germáni, jistě víme, je to, že přežili všechny nástrahy a
vychovali děti schopné přežít a přenést geny dál. Jen stěží lze docenit význam žen, které jsou
v lidském geonomu s třemi miliardami znaků zapsány podstatně větším dílem, než muži. Ženy jsou
schopny přenášet geny zvýšené inteligence na generaci vnoučat, což prý u mužů nejde. Ženy si
zaslouží trvalou úctu i za to, že překlenuly genetické ztráty, které vznikly tím, že zdraví, schopní a
čestní muži padli za oběť v předních liniích různých bojů.
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