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Občasník pro obyvatele a přátele obce Přídolí

SLOVO STAROSTY
Váţení občané,
vychází první číslo Přídolska v letošním roce. Jednou z nejdůleţitějších věcí pro chod
městyse je jeho rozpočet. Kdo se trochu o toto téma zajímá, si pamatuje, ţe v loňském roce
jsme schvalovali rozpočet se schodkem skoro šest milionů korun. Příjmy byly plánovány ve
výši 9,5 mil. a výdaje 15,5 mil. Hospodaření městyse však bylo na konci roku přebytkové
s tím, ţe příjmy byly 15,5 mil. a výdaje 13 mil. a to přesto, ţe se celá naše republika potýká
s důsledky hospodářské krize. I kdyţ si někteří nepřející upřímně nedovedli představit
sportovce ve vedení obce, je pravdou, ţe máme vytvořenu rezervu ve výši 12,5 milionu
korun. Na letošní rok schválilo zastupitelstvo městyse na svém zasedání 11. února rozpočet
opět schodkový (plánované příjmy – 11.545,-Kč a plánované výdaje – 21.988.640,- Kč),
ale tak jako kaţdý rok věřím, ţe při doplnění příjmů o dotace a vynecháním některých akcí, u
kterých se stane, ţe nebudeme s ţádostmi o dotace úspěšní, se podaří mít na konci roku opět
přebytek a rezervu ještě navýšit.
Rád bych čtenáře seznámil s některými naplánovanými akcemi na letošní rok. Asi
největšími investičními akcemi pro tento rok jsou rekonstrukce svodnic vody na návsi a
vybudování nových rozvodů vody a kanalizace spolu s ČOV v Práčově, opět se pokusíme
získat dotaci na opravu cesty do Všeměr, rozhodli jsme se také vybudovat odstavné
parkoviště mezi bytovkou a firmou p. Haniše a začít s opravou spadlé kostelní zdi a mnoho
dalších menších akcí. Zároveň připravujeme pro nové zastupitelstvo, které vzejde
z podzimních voleb, nejen projekty, ale i ţádosti o dotace na rok 2011 a další podklady, aby
toto nově zvolené zastupitelstvo nebylo postaveno před otázku, co dělat dřív, tak jako tomu
bylo v našem případě.
Od měsíce března se stává Přídolí jako daňový subjekt plátcem DPH, a proto také
došlo ke zpoţděným odečtům vody. Je to z toho důvodu, ţe jsme nevěděli, zda budeme muset
přenést v případě vodného a stočného toto zatíţení na konečné plátce, tedy občany. Konečný
výklad zněl, ţe máme dvě moţnosti: buď stanovit současnou částku vodného a stočného jako
základ pro výpočet DPH (zdraţení vody) nebo rozhodnout, ţe současná částka je konečná, i
s DPH (menší vybraná částka za vodu pro městys). Rozhodli jsme na svém zasedání, ţe
ponecháme částky – 20,- Kč vodné a 7,- Kč stočné, jako konečné, takţe se na platbách za
vodu nic měnit nebude. Omlouváme se tedy všem, za netradiční termíny odečtů vody.
Nyní z trochu jiného soudku. Letošní zima byla pro nás, co se týče sněhu a mrazu, po
dlouhém období, výjimečná. Samozřejmě, ţe neznám představy všech obyvatel o odklízení
sněhu, ale realita je taková, ţe pokud napadne 10 anebo i více centimetrů sněhu, není nikdo
schopen být na všech místech najednou a okamţitě vše odklidit. Tisícovku trpaslíků nemáme
a počet komunikací pro úklid přibývá. Bohuţel, v takovýchto případech musí dojít na lopaty,
šorny, vlastní iniciativu a opatrnost při jízdě i chůzi.
Jinak bych chtěl připomenout, že do konce měsíce března je potřeba zaplatit
poplatek za odvoz komunálního odpadu a ve většině případů i za nájem obecních pozemků.
24.4. a 25.4. 2010 se pak uskuteční sběr velkoobjemového odpadu a kovového šrotu.
Na závěr bych chtěl Vám všem popřát klidné proţití Velikonočních svátků a dětem
bohatou pomlázku.
Jiří Štěpánek
PS – v pátek 5.3.10 jsme se oficiálně dozvěděli, ţe jsme byli úspěšní v ţádosti o dotaci na
kanalizaci, vodovod a ČOV v Práčově – dostaneme 3.589.123,- Kč a také v poţadavku na
nákup lesnické techniky pro Lesní druţstvo ve výši 841.500,- Kč.

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na svém 42. zasedání 29. prosince 2009 zastupitelé –
- schválili rozpočtovou změnu č. 8
- schválili změnu územního plánu č.2
- odsouhlasili hospodaření v rozpočtovém provizoriu
- schválili vstup do spolku na obnovu venkova

Na svém 43. zasedání 4. února 2010 zastupitelé –
- schválili podání ţádosti o převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
- schválili podání přihlášky do soutěţe Vesnice roku 2010
- určili počet pracovníků na VPP
- schválili návrh na rozdělení odměn JSDHO (Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce)
- stanovili ceny vodného, stočného a odvozu odpadů pro podnikatele

Na svém 44. zasedání 11. února 2010 zastupitelé –
- schválili dotace občanským sdruţením a ostatním organizacím a osobám:
SDH - 15.000,- Kč
PBS - 18.000,- Kč
TJ Sokol - 28.000,- Kč
Zbyněk Sýkora - 10.000,- Kč
JSDHO - 250.000,- Kč
Zákl. škola - 470.000,- Kč
Církev - 10.000,- Kč
- schválili rozpočet na r. 2010
- schválili ceny za pronájmy pozemků

Na svém 45. zasedání 4. března 2010 zastupitelé –
- schválili prodej pozemku p.č. 2784/1 v kú. Malčice-Osek
- schválili podobu návrhu praporu městyse
- pověřili starostu podpisem smluv s firmami Elektrovin, Asekol a Ekolamp

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?
Věděli jste, ţe Prodejna u Marty, oslavila nedávno kulaté narozeniny? Malý
obchůdek na návsi v Přídolí funguje pro místní obyvatele jiţ krásných
10 let
a nabízí nám zboţí, pro které bychom jinak museli jezdit přinejmenším aţ
do Krumlova.
Prodejna vlastní sortiment z ţelezářství, drogerie, galanterie, papírnictví,
textilu,
hraček a můţeme si v ní zakoupit i drobné pamlsky. Vzhledem k tomu, ţe
kromě
Jednoty je v Přídolí jediným obchodem, znamená pro mnohé z nás úsporu času i peněz. Pro
ty, kdo bydlí v Přídolí jistě nebude novinkou, ţe Prodejnu u Marty zřídili jako
součást své firmy manţelé Hanišovi, a to v srpnu roku 1999. Paní Hanišové jsem se
zeptala, jak je s chodem prodejny spokojená, a jak se na svou práci zde dívá.
To, čeho si asi nejvíce cení,
je skutečnost, ţe obchůdek je součástí jejich
vlastního domu, a ona tudíţ
nemusí nikam dojíţdět. Stačí sejít jedno patro a je
v práci. Má to sice i své
nevýhody - to kdyţ si místní lidé (zvláště mladí
kuřáci) vzpomenou, ţe „právě teď něco nutně potřebují“ a zvoní na její soukromý zvonek i
mimo prodejní dobu, ale to se dá překonat. Kdo se někdy ocitl v takové situaci, můţe
potvrdit, ţe mu paní Hanišová vţdy vyšla vstříc. A na druhou stranu je příjemné své
zákazníky osobně znát.
Má otázka směřovala také na provoz obchodu. Jak jsem si všimla, střídá se paní
Hanišová v prodejně se svou dcerou. To mi potvrdila. A navíc jsem se dozvěděla, ţe i druhá
dcera vypomáhá. Do Přídolí pravidelně dojíţdí a má na starost účetnictví. Rodina tedy
očividně drţí v práci při sobě.
Co více dodat? Snad přání, aby se rodině Hanišů v podnikání i nadále dařilo,
aby jejich obchůdek vzkvétal a aby se dočkali i dalších kulatých narozenin.
Takţe, milí zákazníci, choďte nakupovat!

SOUTĚŢ PRO DĚTI
Milé děti,
kdo z vás rád soutěţí, má nyní moţnost vyzkoušet své štěstí. Jak na to? Vyplňte obrázkovou
kříţovku, odpovězte na soutěţní otázku (najdete ji v tomto čísle Přídolska), výsledek napište
na lísteček se svým jménem, a ten pak odevzdejte paní knihovnici Pavlisové v úředních
hodinách knihovny (Po, St 16-18h). Pozor! Nejpozději v Po 28.3.2010.
Ze správných odpovědí bude ve Čt 1.4.2010 (na 46. zasedání obecního zastupitelstva)
vylosován jeden výherce, pro kterého je na Obecním úřadě připravena odměna. Zapojíte se?
Pokud ano, drţíme palce. Jméno výherce spolu s vyhodnocením soutěţe bude zveřejněno
v příštím čísle Přídolska.
1
2
3
4
5
6

Tajenku získáš tak, ţe do kříţovky doplníš názvy obrázků na této
stránce tak, jak jdou po sobě.

Soutěţní otázka: K čemu slouţil….(viz.tajenka)?

PODĚKOVÁNÍ
Váţení občané, sponzoři a přátelé,
ráda bych touto formou poděkovala vám, kteří jste jakoukoli finanční částkou přispěli na
kulturní akce dětí v Přídolí. Všem lidem, kteří mi psychicky i fyzicky pomáhají a podporují
mé snahy.
Jmenovitě pak firmě pana: Rolníka, Haniše,Vávry, Macka, Cihláře, Chromého a firmě
MARTEX a za věcný dar STABILU – Č.Krumlov, ale i paní Tůmové – cukrářce ze Zvíkova
za ochotu upéct dětem dorty v tak velkém mnoţství!
V neposlední řadě, děkuji především vám občanům a hlavně zdejšímu Obecnímu úřadu!
Poděkování patří i kapele saxa- brom!
Karneval se jako kaţdý rok vydařil, účastnilo se přibliţně sto padesát dětí, coţ je velký
počet a přídolská tělocvična praskala ve švech. Počet dětí jsme zjistili podle rozdaných
bločkových lístků, které jsme vloţili do pytlíku, ze kterého kapela losovala výherce dětských
dortů.
Seznam výherců: Baruška Fojtíková
Zubčice
5 let
Diana Písková
Přídolí
9 let
David
Moravec
Přídolí
10 let
Daniel Vacek
Zubčická Lhotka
9 let
Jiřina
Palečková Dolní Třebonín
2 roky
Aneta
Mondeková Přídolí
12 let
Barbora Slabiňáková Přídolí
10 let
Štěpánka Mráčková Mojná
4 roky
Lukáš
Mitroský
Č.Krumlov
3 roky
Denisa
Moťková
Práčov
9 let
Ostatní děti dostaly cenu útěchy – plyšáčka! Soutěţilo se, tancovalo a o zábavu nebyla nouze,
předpokládám, ţe kaţdý si přišel na své.
Po 19. hodině se pokračovalo večerní zábavou, bohuţel, ač se snaţíme co to jen jde,
zábavy v Přídolí upadají! V duchu eko-zábavy, tj. nekuřácké naráţíme na velký odpor ze
strany právě kuřáků. Je mi to líto! Zábavy vůbec nejsou vedené proti nim a takové hlášky, ţe
je to diskriminace kuřáků, já osobně nechápu! Po celé tělocvičně visí plakáty ZÁKAZ
KOUŘENÍ, ptám se“ Proč tam tedy jsou“? Nehledě na to, ţe kuřáci měli vyhrazené prostory,
pouze pár kroků od místa svého sezení. Snaţíme se všemi silami vycházet lidem vstříc. Hrát,
zpívat, tancovat s cigaretou v ústech nebo v dýmu cigaretového kouře, je opravdu o zdraví!
Na druhé straně chápu, ţe u pivka to lépe táhne!
Já osobně jsem ráda za kaţdého příchozího človíčka a je mi jedno zda je kuřák či ne! Jen
ţádám trochu pochopení a tolerance vůči ostatním! Také mě mrzí, ţe mnoho občanů maskám
říká šaškárny. Pamatuji si dobu, kdy masopust byl jednou z největších tradic. Po prašných
cestách v Přídolí, chodil průvod všelijakých masek, doma se pekli koblihy a v kaţdé chalupě
bylo něco ostřejšího k pití, kde je ta doba, kdy soused se radoval se sousedem. Na vesnicích si
vţdy lidé měli co říct a nebáli se a hlavně nestyděli se projevit radost a veselí, nepřipadalo jim
to trapné. Škoda, ţe ta doba je pryč! Je těţké rozdmýchat oheň, kdyţ chybí uhlíky. Dnešní
mládeţ raději sedí doma u počítačů a televizí, neţ se pokusit o nenucenou konverzaci a
navázání přátelských vztahů, starší lidé se uzavírají čím dál více do sebe!
Ráda bych zlomila bariéru, která dobou mezi máma vznikla. Zamysleme se a pokusme se
najít společnou cestu. Stačí táhnout za jeden provaz a úspěch se musí dostavit! Přála bych si,
aby příští karnevalová zábava byla tak úspěšná jako je náš přídolský, dětský karneval, na
který jsme právem hrdi.
Organizátorka PBS v Přídolí Jana Pozdníčková

Z HISTORIE MĚSTYSE PŘÍDOLÍ
aneb
Co se dochovalo ze stavebních pamětihodností
Stavebních pamětihodností se do dnešních dnů v Přídolí z důvodů různých pohrom
příliš nezachovalo. Něco ovšem přece.V současnosti se v okolí Přídolí nachází více neţ třicet
drobných staveb sakrální lidové architektury: boţí muka, kaple (tj. zděné stavby v obcích ,
kde nebyl kostel), zvonice, sochy světců, tesané reliéfy a kříţe (tj. smírčí kamenné kříţe, které
byly stavěny na místech spáchání zločinu). Kromě jich se ale dá říci, ţe jsou zde pouze dvě
větší památky, a to kamenný pranýř z roku 1592 a gotický kostel svatého Vavřince.
Pranýř byl za feudalismu místem uprostřed náměstí, kde byli trestáni nepoctiví občané.
Bylo to místo hanby, poníţení a utrpení. Měl podobu dřevěného sloupu nebo klece, později
kamenného sloupu. V Přídolí byl nejprve dřevěný pranýř a na jeho místě byl roku 1592
vybudován pranýř kamenný, který zde stojí dodnes.
Lidé byli k pranýři připoutáváni řetězy a poté byli odevzdáni osudu okolí, které je
mohlo hanobit (například pliváním, uráţkami, posměchem, někdy i ranami a kamenováním).
K této potupě byly většinou odsuzovány hádavé ţeny volných mravů, nepoctivý řemeslníci a
obchodníci. Pranýř zbavoval nepoctivce anonymity a pomáhal odradit také ostatní lumpy od
nepoctivosti. Lidem tak bylo názorně ukazováno, ţe podvádět, krást, přepadat a loupit se
zkrátka krutě nevyplácí.
Co se kostela svatého Vavřince týče, z původního kostela ze 13. století se dochovalo
pouze hrubé zdivo kostelní lodi, zdivo presbytáře. Přízemí věţe je ze 14. století. Půdorys
stavby byl původně kvadratický. Kostel měl zřejmě obranný charakter. Jeho současná podoba
pochází z přestavby provedené „ aţ příliš důkladně“ v roce 1879. Na hlavním dubovém oltáři
je uprostřed obraz sv. Vavřince a po stranách sochy sv. Barbory a sv. Kateřiny. Ţulová
křtitelnice z 15. století je pozdně gotická.
Také fara v Přídolí patřila k nejstarším v jiţních Čechách. Bohuţel samotná budova
byla několikrát zničena, a ta současná nemá ţádnou historickou hodnotu. Nyní je v majetku
městyse, a tak ji snad po desetiletích chátrání konečně čeká lepší osud.
Kostel je zasvěcen svatému Vavřinci a tento patron je rovněţ vyobrazen ne městském
znaku. Světcův atribut, ţelezný rošt, na němţ byl umučen, je doloţen na pečeti přídolského
faráře z roku 1375. Jeho vyobrazení na obecní pečeti je však aţ z roku 1780. Dnešní podoba
znaku má na zlatém štítě stojícího sv. Vavřince ve spodním bílém a svrchním modrém rouše a
se svatozáří kolem hlavy. V pravé ruce drţí zelenou palmovou ratolest, v levici černý rošt
opřený o zem.
Škoda je, ţe se nezachovalo nic, co by mohlo mapovat středověkou podobu Přídolí
před jeho zničením Husity. Městečko s hradbami, s dominantou kostela uprostřed, na Stráţném
vrchu hrad, měšťanské domy, hostince, solný sklad a kupecké stezky. Přídolí v té době
mimochodem naplňovalo typickou podobu středověkého města vyznačující se pravidelným
půdorysem a také tím, ţe bývala stavěna podle předem vytvořeného plánu. Centrum se obvykle
skládalo z náměstí s kostelem, radnicí, s pranýřem a kašnou. (v Přídolí na návsi byla dokonce
celá soustava kašen. Poslední dochovanou je kašna před Haidlerovými).
Konkrétně mělo Přídolí asi následující podobu: půdorys se omezoval na úzké
obdélníkové náměstí na prudkém svahu z něhoţ nejvyšší část byla vyhrazena kostelu (který
zde nepochybně stál jiţ před vyměřením lokačního náměstí). V roce 1379 zde dále bylo 25
měšťanských domů a jihovýchodně od náměstí Zadní trh – „Hintern Markt“ – dnešní
křiţovatka cest ve spodní části Přídolí. (I ten zde mohl být před vyměřením náměstí. Nachází
se totiţ nad pramennou muldou Jíleckého potoka, coţ je typická poloha pro starší středověké
vsi).
Jiří Vávra

Z NAŠÍ ŠKOLY
Německo
(Michaela Zimová, 4.třída)
Německo je za kopečky,
za nimi jsou jen ovečky,
které stále jenom bečí,
protože neznaj žádné řeči.
Hlídají je ovčáci,
převelicí fešáci.
Když zaženou ovce k lesu,
povozí se v Mercedesu.
Slovensko
(Michaela Zimová, 4. třída)
Na Slovensku, tam je živo,
veselo a přívětivo.
Blýská-li se nad Tatrami
zavolají děti :"mamí !"

Modrý život
(Martin Kamera, 4. třída)
Modrý život jsme si přečetli v knize J. Foglara "Hoši od Bobří řeky." Museli jsme nemluvit
sprostě, měli jsme dělat dobré skutky a ještě dalších pět úkolů. Vždycky večer jsme si do
tabulky vybarvovali jestli jsme splnili, či nesplnili. Rodiče se divili, že pomáhám a cvičím.
Paní učitelka nás ve středu zkontrolovala a řekla, že to máme plnit čestně. Kdo Modrý
život plnil, dostal čokoládu. Na konci hry v pondělí, nám paní učitelka dala odznáčky.
Docela mě to bavilo, chtěl jsme to zkusit. Mělo to smysl, protože rodiče si začali myslet,
že jsme se polepšili.
Zima
(Daniela Krulická, 4.třída)
Zima to je vlastně radost pro děti. Mohou se koulovat, sáňkovat, bruslit a dělat různé
zimní sporty. Ale nejen to, stačí se podívat z okna a vidíte krásnou zasněženou krajinu.
Je zima, a tak musíte na sebe dát různé svetry, čepice, šálu aj., pozor ať nejste nemocní.
Táta s mámou, když napadne hodně bílého sněhu, tak jsou nervózní, že nemůžou do
práce, kvůli zasněžený cestě. Ale když mají volno, tak si to užívaj stejně jako děti. Někdy
si tátové lehnou k televizi a koukaj na olympijské hry. Mámě ani dětem to vůbec nevadí.
Uznejte, zima je krásné roční období!

PODĚKOVÁNÍ
Vedení ZŠ a MŠ Přídolí děkuje panu Františku Jakešovi za čtvrtky, které nám poskytl
formou sponzorského daru.
Mgr. Dana Hopfingerová

