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Slovo starosty
Vážení občané,
opět se přiblížil konec roku a tak mi dovolte takové malé zamyšlení. O tom co se povedlo či
nepovedlo v letošním roce (potažmo za celé minulé volební období) udělat se nemá cenu
rozepisovat, protože toho byly plné předvolební tiskoviny. Co však jistě stojí za zmínku je, že
Přídolí se umístilo na 13. místě v rámci celého Jihočeského kraje, v kategorii obcí 500 až 2000
obyvatel, v letní soutěži „My třídit umíme“. A to je zásluha Vás všech! Pamatuji si, jak jsem ještě
před 5. nebo 6. lety pomalu v každém přídolsku psal nějaký článek na téma odpadů. Mnoho lidí
tehdy říkalo „Proč pořád píšete o odpadech?“. Možná právě proto jsme se nyní, s odstupem
několika let, takto dobře umístili. Je to určitě také vlivem dobré ekologické výchovy ve školách,
kdy nás dospělé, k třídění vedou naše děti. Suma sumárum, jako cenu za umístění jsme dostali dvě
nové parkové lavičky, které umístíme na našem nově vytvořeném dětském hřišti. Za toto umístění
proto patří poděkování všem občanům.
Protože se také zvýšila prodejnost vytříděného odpadu v rámci celého svazku obcí Vltava,
můžeme si dovolit navrhnout zastupitelstvu zrušení paušálního poplatku za „využívání kontejnerů
na separovaný odpad“ podnikateli. Toto opatření, bude-li přijato, může těmto drobným
podnikatelům pomoci, protože ekonomická krize zdaleka ještě neskončila.
Určitě pro mnohé bude
6.12.2010 bylo předsedkyní
Městysu Přídolí právo užívat
požehnání
by
mohlo
pouti, která se bude konat

zajímavá informace,
poslanecké sněmovny
vlajku. Předpokládám,
proběhnout v rámci
14. srpna 2011.

že dne
uděleno
že její
přídolské

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem bohatou nadílku pro děti, všem potom krásné prožití
vánoc, zbytku tohoto roku a hodně štěstí a zdraví v roce 2011.
Jiří Štěpánek

Úřad městyse oznamuje:
Provozní doba úřadu v období vánoc
23.12. – 7,30 – 12,00
27.12. – 7,30 – 12,00 – 12,30 – 17,00
28.12. – 7,30 – 12,00 – 12,30 – 15,30
29.12. - 7,30 – 12,00 – 12,30 – 17,00
30.12. - 7,30 – 12,00 – 12,30 – 15,30
31.12. - 7,30 – 12,00
Platby v hotovosti je možno provádět na pokladně úřadu nejpozději do
29.12.2010 do 12,00 hodin

Daň z nemovitostí na rok 2011
Přiznání k dani z nemovitostí je poplatník povinen podat finančnímu úřadu do
31. ledna 2011. Přiznání se podává v případě změn, a to podle stavu k 1.1.2011. Za pozdní
podání nebo nepodání daňového přiznání bude poplatníkovi vyměřena pokuta v minimální
výši 500 Kč. Přiznání je nutno podat i v případě pozemkové úpravy a digitalizace
katastrálních map provedených v roce 2010, a to také do 31.1.2011.
Pro bližší informace se můžete obrátit na Finanční úřad v Českém Krumlově, tel.č.
380760380, příp. se dostavit osobně na FÚ v Č. Krumlově, Vyšehrad 169, a to během ledna
každý pracovní den: Pondělí, středa 7:30 – 17:00
úterý
7:00 – 15:30
čtvrtek, pátek 7:00 – 14:30
Formuláře přiznání k dani z nemovitostí jsou k dispozici na FÚ v Č. Krumlově, v omezeném
množství též na obecním (městském) úřadě. Přiznání lze podat také elektronicky
https://adisepo.mfcr.cz/ (je možné zde formulář také vyplnit, vytisknout a doručit FÚ) nebo
lze formulář vytisknout na adrese: http://cds.mfcr.cz v nabídce Daňové tiskopisy.

Betlémské světlo
V sobotu 18. prosince 2010 se uskutečnilo slavnostní předání Betlémského světla v
kostele Sv. Petra u Freistadtu (Sonnbergu). Tak jak se již stalo tradicí, byli jsme tomuto
předávání přítomni, abychom ho mohli přivést k nám do Přídolí.
Jsem velmi rád, že se této
tradiční akce hasičů z okresu Český
Krumlov a Freistadt zúčastňují již
čtvrtým rokem i naši dobrovolní hasiči.
Chtěl bych jim za tuto aktivitu
poděkovat. Poděkování si však zvláště
zaslouží naše děti a jejich paní učitelky,
které s nimi nacvičili krásné vystoupení
a v neposlední řadě všichni, kdož si pro
tento krásný symbol vánoc přišli, ale i ti,
kteří pro nás všechny obětovali svůj čas
a uvařili a rozdávali v mrazivém večeru
občerstvení.
Jiří Štěpánek

Změna výše členského poplatku SDH
Upozorňujeme všechny členy zdejšího SDH, kteří se z nějakého důvodu nemohli účastnit
výroční schůze, že od nového roku bude navýšen členský příspěvek ze stávajících 100 Kč na
150 Kč.
Uvědomujeme si, že částka 100 Kč byla pro některé členy už tak dost vysoká. Především
pak pro rodiny, kde je více členů SDH (kupř. dětských členů), ale i pro mnohé zasloužilé
dobrovolné hasiče. Narůstající příspěvky (a nejen ony) jsou zkrátka „zlým snem“, avšak také
jediným řešením. Chtěl bych vám tímto článkem objasnit, proč jsme byli nuceni přistoupit
k tomuto kroku. Předtím bych však chtěl také ještě připomenout (a vy si to jistě uvědomujete),
že v minulosti nějaké písemné vysvětlování o rozhodnutích výboru SDH nebývalo
standardním postupem. Je také v rámci našeho SDH svým způsobem ojedinělým a naprosto
nutným důsledkem důkladné rozvahy členů výboru. K tomuto kroku jsme přistoupili
především z úcty ke všem členům SDH a z nutnosti vyjádřit svůj dík. Vyjádřit svůj dík
v neposlední řadě naprosto zvláštní skupině dobrovolných hasičů, kterou tvoří zasloužilí, již
neaktivní členové. Tito jsou totiž v současnosti nuceni hrát naprosto nevděčnou roli. Jsou
každoročními plátci, a to bez nějakých zjevných nároků na výhody. Jejich členství v SDH je
spojeno spíše s výdaji a obdivuhodným patriotizmem, nežli s něčím hmatatelným. Toto
všechno si uvědomujeme a děkujeme! Chtěli bychom tímto zároveň vyjádřit i úctu k
těm členům SDH, kteří již nejsou mezi námi. Čest jejich památce.
Nyní mi dovolte objasnit pár věcí…
Ústředním tématem výroční schůze byla informace starosty SDH o konečném usnesení
shromáždění představitelů SDH okresu Český Krumlov, jehož se účastnil. Dle tohoto
usnesení okres požaduje zvýšení odvodů na každého dospělého hasiče cca o 20 Kč a 10 Kč u
dětí. Jedná se tedy o 70 a 50 Kč. Zpráva pokladníka - bilance financí SDH - která byla též
předmětem schůze, už skoro tradičně, jako již několik posledních let, operuje na hraně
možností SDH. Sdělením o zvýšení odvodů se situace změnila (k horšímu, samozřejmě…).
Při zvýšených odvodech a stávající výši příspěvků bychom se dostali již do „červených čísel“.
Na takovýto stav by doplatili především nejmladší hasiči, tedy ti, kteří v současnosti v rámci
SDH jako jediní obstojně fungují a dosahují vzestupných výsledků…(v tomto smyslu zásadně
opomíjím JSDHO, neboť ta je již naprosto jinou kvalitativní skupinou, než bývala, a to nejen
z hlediska systémového). Právoplatným usnesením byl členský příspěvek navýšen raději
s rezervou, abychom se každoročně nepotýkali s obdobnými potíži. Nezbývá, něž doufat, že
se předpoklad nemine se skutečností…
Nerad bych zde rozváděl současnou nejistotu čehokoli. Dovolím si pouze věřit, že budete
dostatečně chápaví a darujete potřebnou míru času úvaze o tomto (snad) objasňujícím článku.
Ještě jednou vám všem děkuji a přeji veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Valicsek Martin

Z historie městyse Přídolí
Šibeniční vrch – posvátný háj IV.
Posvátný háj sloužil svému účelu v Přídolí jak Keltům (5-té století př.n.l. až do
příchodu prvních Slovanů), tak i pohanským Slovanům (od šestého až asi do dvanáctého
století).
Dle Kristiánovi legendy navštívil kníže Bořivoj (první písemně doložený český kníže,
manžel svaté Ludmily – babička svatého Václava patrona české země) snad v roce 873 knížete
Svatopluka na Velké Moravě, aby mu vzdal hold. Byl laskavě uvítán a na hostinu s ostatními
velmoži Velkomoravské říše pozván. Nebylo mu však dopřáno místo k sedění mezi
křesťanskými velmoži, ale před stolem na podlahu se musel posadit. Tohoto příkoří se zželelo
arcibiskupovi Metodějovi: „Odřekneš-li se model a démonů v nich se ukrývajících, staneš se
pánem pánů svých a všichni nepřátelé budou podrobeni panství tvému a potomstvo tvé denně
se bude množiti jako řeka převeliká, v níž se stékají vody rozličných potůčků.“ „Tak to je-li
tomu jest, nač váhati s pokřtěním ?“ odpověděl Bořivoj. Druhého dne knížete Bořivoje a třicet
jeho družiníků, kteří přišli s ním, arcibiskup Metoděj vyzval, aby podle obyčeje slavný půst
vykonali a svatosvatým pramenem křesťanství je obrodil. Ještě o několik desetiletí dříve než
Bořivoj, přijalo čtrnáct českých velmožů křest od arcibiskupa v roce 845 v německém Řezně
Křesťanství upevňovalo postavení vládnoucího rodu. Christianizace společnosti,
především na venkově postupovala pomalu a plné pokřestění obyvatel českých zemí přišlo až
s tak zvanou druhou vlnou christianizace ve 13-tém století. Prostí venkované se jen pomalu
ztotožňovali s křesťanským učením a dlouho lpěli na pohanských zvyklostech. Původní
shromáždění (kmenové sněmy) ztrácely na svém významu. Pohanské posvátné háje bylo nutno
vymítit a nahradit je jiným kultem a to sakrálními stavbami (rotundami, kaplemi, bazilikami,
kostely, kláštery, chrámy). Tyto sakrální stavby byly většinou monumentální a musely
vzbuzovat posvátnou bázeň, aby pohanští obyvatelé začali věřit ve všemohoucnost boha otce a
přecházeli tak od různých pohanských božstev ke křesťanským symbolům a svátkům. Soužití
pohanů a křesťanů nebyl proces rychlý a náhlý, vyvolaný knížecím nařízením, nebo zničením
symbolů pohanských bohů. Pohané a křesťané žili zpočátku ve shodě a navzájem si
nepřekáželi. Pohanské zvyklosti a rituály se dlouho udržovaly především mezi prostými lidmi.
Postupem času začala církev pohanské symboly a přežitky potlačovat. Docházelo
k náboženským vzpourám, které vedli pohanští kněží, čarodějové. Všechny tyto vzpoury byly
potlačovány ozbrojenou mocí. Pohanským vzpourám se obzvlášť dařilo v dobách neúrody.
Tak tomu muselo být i na Přídolsku. Posvátný háj bylo nutno nahradit, zrušit, zničit.
Křesťané se snažili své sakrální stavby stavět na místech těchto pohanských posvátných hájů a
kultovních míst. V Přídolí se tak ovšem nestalo. Kostel byl postaven na úplně jiném místě a
v podstatě i mimo původní vesnici. Původní vesnice stála právě v údolí pod posvátným hájem
a teprve daleko později vznikla dnešní přídolská náves s dominantou kostela na svém horním
konci. V těchto případech jako zde v Přídolí se na místě zpustošeného a zničeného posvátného
háje (duby byly vykáceny, slovanským křesťanským symbolem se stal strom lípy) muselo
zřídit něco jiného, odpudivého, hrůzného. Tento prostor se stal místem utrpení, pokoření,
zmaru. Bylo zde zřízeno popravčí místo a přídolský posvátný háj se přeměnil na šibeniční
vrch. Tento název si udržel do dnešních dnů jednadvacátého století.
Jaká je asi kontinuita některých pohanských a křesťanských svátků ?
21.12.– Kračun – nový sluneční rok, zrození nového Svarožice – vánoce – narození Ježíše
Krista. 6.1. – svátek boha stád Velese, začátek masopustu – tři králové, přinesení darů. Po 21.3.
– vynášení a topení Morany, vegetační rok – velikonoce, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 24.4. –
příchod jara – sv. Jiří, patron rytířů a bojovníků. 2.11. – Mokoš, svátek předků – dušičky.
- pokračování příště -

° Jiří Vávra °

Proč mám ráda Vánoce
Mám ráda Vánoce, protože se sejde celá naše rodinka, rozsvítíme
stromeček, dáme si k večeři kapra a bramborový salát. Mám také ráda, když
jsou lidé šťastní, obdarovávají se dárečky, říkají si : „Šťastné a veselé.“
O Vánocích se nejvíc těším až budu zabalovat dárečky, mlsat cukroví, ale
nejhlavnější je, že budeme všichni spolu.
Míša Zimová, 5. třída
Proč mám ráda Vánoce
Já mám ráda Vánoce, protože jsou všichni šťastní, nejsou na sebe
škaredý. Hlavně jsme všichni spolu.
O Vánocích padá sníh, a tak můžeme s kamarády bobovat, stavět sněhuláky,
dělat si legrácky a blbosti ve sněhu. Ráda pomáhám s pečením cukroví,
hlavně perníčky mě baví zdobit a vykrajovat, jen je zvláštní, že nám toho moc
na Vánoce nezbyde. Baví mě zabalovat dárky, je to i sranda, protože se
musím různě vymlouvat, když mamka najde nějaký svůj dárek. Vánoce jsou
prostě krásné.
Veronika Cábová, 5. třída
Proč mám rád Vánoce
Mám moc rád Vánoce, protože se peče cukroví. Mě nejvíc chutnají vosí
hnízda. Každou neděli zapalujeme svíčku na adventním věnci. Na adventním
věnci jsou čtyři svíčky. Když jsou čtyří zapálený, jsou Vánoce. O Vánocích
máme s bráchou zákaz se prát. Sedíme na gauči a čekáme až se půjde
k večeři. Míváme kapra s bramborovým salátem. Potom zazvoní zvoneček a
šup na dárky.
Martin Kamera, 5. třída
Proč mám ráda Vánoce
Vánoce je moc krásný svátek. Zdobíme si domov, pečeme cukroví.
Doma, ale i ve škole pouštíme lodičky z ořechových skořápek, rozpouštíme
vosk. Při zapálení adventní svíčky si pouštíme koledy, některé si i zpíváme.
Vánoce jsou můj nejhezčí svátek. Už se na ně moc těším, hlavně na vánoční
atmosféru a vůni stromečku.
Daniela Krulická, 5. Třída
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