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Podlesák

V Podlesáku
také najdete
Zprávy z obecního úřadu
Pozvánky na akce
Z mateřské školky
Z historie obce

25. 7. Festival Podlesí v zahradě Pivovaru Podlesí
22. 8. Loučení s prázdninami – hřiště Podlesí
11. 9. Oslavy k 60. výročí otevření MŠ
19. 9. Soutěž hasičů Podleská osmička
27. 9. Setkání jubilantů – Pivovar Podlesí
17. 10. Posvícení
17. 10. Posvícenská zahradní slavnost – Pivovar Podlesí
18. 10. Posvícení
28. 10. Spanilá jízda Podlesím
27. 10. Dýňování ve školce
4. 11. Martinská slavnost ve školce
6. 11. Nebezpečný a velkoobjemový odpad
7. 11. Nebezpečný a velkoobjemový odpad
11. 11. Lampionový průvod obcí
26. 11. - 27.11. Vánoční jarmark ve školce
27. 11. Zahájení adventu s Ginevrou – Pivovar Podlesí
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Novém Podlesí
29. 11. Vánoční jarmark – obecní úřad
5. 12. Čertiáda - Pivovar Podlesí
24. 12. Rozdávání betlémského světla v Novém Podlesí
3. 1. 2021 Průvod Tří králů

Pozvánka na akce

•
•
•
•

Zprávy z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
držíte v ruce číslo Podlesáku, který se tentokráte nedá naplnit žádnými
příspěvky podleských
spolků. Důvod je všem
známý – KORONAVIRUS. Dne
12. března 2020 vláda České republiky svým usnesením vyhlásila
nouzový stav. Nařízení vlády chodila emailem,ve dne v noci“ a od prv-

ního dne přede mnou stály otázky,
které ještě nikdy nikdo v této době
neřešil. Co učinit dřív, co později?
Jak a hlavně kde zajistit vše potřebné pro ochranu zdraví, pomůcky,
které neuvěřitelně rychle z krámů
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zmizely? Jak rychle informovat občany o postupně přicházejících nařízeních (zvláště seniory, kteří často
internet a sociální sítě nemají)? Jak
nedopustit, aby vznikla panika? Jak
zůstat v neustálém kontaktu s občany?
Myslím, že stejné otázky si kladli
všichni starostové. Žádný poradce,
co v takové situaci dělat, nám přidělen nebyl. Nastal čas si v klidu
a s rozvahou porovnat myšlenky.
Když mi začaly chodit emaily od
Podlesáků s ochotnou nabídkou
dobrovolné pomoci, byla jsem si
jista, že situaci společně zvládneme
a vše bude dobré.
16. 3. 2020 byl starostkou obce
ustanoven krizový štáb ve složení:
Marcela Dušková, Radim Černohorský, Michal Staněk, Martina Mátlová, Willy Hohl starší i mladší a Jana
Flachsová. Hned na prvním setkání
se krizový štáb usnesl na základních
postupech a činnostech, které bude
obec v době krize plnit. V první fázi
se štáb zaměřil na nejohroženější
skupinu obyvatel v obci, a to na
seniory starší 65 let. Rozhodl, že

se jim bude vařit ve školní jídelně
mateřské školky a obědy se jim budou rozvážet. Obec bude zajišťovat
seniorům i nákupy potravin, léků
s donáškou domů, a protože spousta seniorů nemá možnost využívat
internet, budou dostávat pravidelné
informace do schránek.

Byli osloveni podleští dobrovolníci,
kteří se od samého začátku krize
chopili práce. ŘÍHOVÁ SÁRA, KATEŘINA PACLTOVÁ, BARBORA
VOSTÁRKOVÁ téměř denně balily
ušité roušky do sáčků, do obálek
vkládaly tiskoviny a roznášely vše
do schránek našich seniorů. Měly
na starost hlavně Staré Podlesí a Drmlovo Pole. S tím jim byl nápomocen JAKUB MÁTL. PAVEL PUSTĚJOVSKÝ a JAKUB PUSTĚJOVSKÝ
měli na starost roznášku v Novém
Podlesí. K tomu navíc všichni přelévali desinfekci z velkých kanystrů
do menších lahviček, kterou potom
opět roznášeli seniorům do schránek. Všichni jsou to naši mladí podleští rodáci, ze kterých mám za jejich
přístup obrovskou radost. Strašně
moc pomohli obci v této nelehké situaci. Bez nich si ani neumím
představit, jak by se situace zvládla.
Patří jim veliký respekt a veliké poděkování.
Další, kdo velice v tomto období
pomohli a právem jim patří velké
poděkování, jsou ŠÁRKA OSVALDOVÁ a PAVEL SRCH. Oba se ujali
rozvážení tašek s pracovními pod-

klady dětem z mateřské školky. A to
každý pátek. V tu dobu to byli naši,školkoví pošťáci“. Děti je každý
pátek nedočkavě vyhlížely z oken
domovů. V taškách měly připraveny
různé domácí úkoly, vystřihovánky
a další domácí zábavu. Byla to neskutečná pomoc a zároveň myslím
udělali všem dětem i rodičům velkou radost.
16. 3. 2020 do odvolání nás v Podlesí po dohodě s ředitelkou mateřské
školky Bc. Jitkou Lavičkovou byla
školka pro děti uzavřena. I přesto
se tam pracovalo na plné obrátky.
Děvčata v kuchyni začala vařit našim

seniorům a PAVEL SRCH, oba WILDOVÉ HOHLOVÉ, JAKUB MÁTL
a MARTINA MÁTLOVÁ jim denně
obědy rozváželi domů. S radostí
mohu napsat, že senioři z této služby měli skutečnou radost. Nemuseli
v období pandemie nikam vycházet
a tím se chránili. Zde patří poděkování nejen všem děvčatům ve školce, ale i těm, co obědy rozváželi,
zároveň i rodinám, které se i jinak
o své rodiče a prarodiče staraly.
Další velice záslužnou pomocí, a za
to patří opět obrovský dík, byl rozvoz potřebných léků seniorům, čehož se ujal Václav Knechtl.
Ve školce se paní ředitelka Bc. Jitka
Lavičková velmi pečlivě zaměřila

na domácí zábavu
pro děti, ale i denní on‑line vysílání
s výukou. Podrobnosti jsou popsané
v příspěvku mateřské školky.
A co nám všem
chybělo? ROUŠKY.
Ale s tím jsme se
tedy vypořádali
mimořádně dobře.
A to díky podleským švadlenkám.
Svou neuvěřitelnou pílí, šitím ve dne v noci jsme
měli ušito 980
roušek. První ručně ušité
roušky dobrovolníci roznesli
do schránek
seniorů, dětské
roušky obdržely děti ze školky
ve svých pátečních taškách
a ostatní se
postupně doplňovaly do prodejny CO OP,
kde byly pochopitelně k vyzvednutí
zdarma.
Za tuto výraznou pomoc obci a nám
všem patří hluboká poklona švadlenkám. Jsou to:
Marie Witmanová, Šárka Osvaldová, Marie Cigánková, Šárka Ferková,
Ilona Kolaříková, Ivana
Čandová, Jana Slepičková, Jiřina Sýkorová, Stáňa
Čapková, Jana Flachsová,
Romana Sedlářová, Blanka Janátová.
Poděkovaní patří také Pivovaru Podlesí. Věnovali
všem dobrovolníkům dárkové balení jejich piv.

Závěrem bych chtěla ještě jednou
moc poděkovat všem, kteří přispěli
jakoukoliv pomocí, ale i ostatním
spoluobčanům, že dodržovali vládní
nařízení a byli zodpovědní. Díky
tomu jsme u nás v Podlesí neměli
žádného nakaženého a zůstali jsme
všichni zdraví. Co více si přát? Situaci jsme velmi dobře zvládli a budeme věřit, že byla poslední.
Naše plánované kulturní akce jsme
museli bohužel zrušit, ale to se nedalo nic jiného dělat. Ještě jsme
stihli uspořádat 8. 3. 2020 jarní setkání seniorů, které se velice zdařilo.
Pokud bude situace v následných
měsících příznivá, určitě se setkáme
na dalších plánovaných akcích, které
najdete v kalendáři akcí.
Marcela Dušková, starostka obce
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Zprávy z obecního úřadu
Podlesáci podpořili zdravotníky v nemocnici
9, dubna jsme do Oblastní nemocnice Příbram dovezli vyrobená velikonoční přáníčka sestřičky a lékaře,
které vyráběly podleské děti, domácí
mazance od Šárky Osvaldové a vše
jsme předali vedení nemocnice.

I obec Podlesí samozřejmě nějaký
ten dáreček ve formě občerstvení
věnovala. Jsme rádi, že jsme mohli
podpořit tam, kde pomoc byla nejvíce potřeba.

a já věřím, že budeme všichni moc
spokojení. Celý úsek bude moderní,
původní chodník je opraven, vznikl
nový chodník v místech bývalé prodejny Hlouchová, parkovací stání.
Čeká nás pokládka asfaltů a dokončovací práce.
Výsledek bude jistě ke spokojenosti
nás všech.

Připomněli jsme si I v Podlesí již došlo ke krádeže elektrokola
V současné době jsou v hledáčku zlodějů elektrokola. I v Podlesí, dle sdělení
konec války
Policie České republiky - Obvodní oddělení Příbram Venkov, bohužel již
V letošním roce jsme si všichni připomněli konec 2. světové války.
8. 5. 2020 jsme uctili památku obětem války kladením věnce k našemu
pomníku.

k odcizení takového kola došlo. Z tohoto důvodu buďte prosím všichni ostražití a pečlivě si své zahrady zamykejte. Tím předejdete nepříjemnému zjištění
krádeže.

Vandalismus nebude tolerován

Začátkem tohoto roku byly v Novém Podlesí instalovány dvě nové autobusové čekárny. Na konci dubna bylo zjištěno, že ozdoby, které jsou součástí
čekárny, byly neznámým vandalem poničeny (došlo k ulámání listů, které mají
být v jedné ozdobě 3).

Marcela Dušková, starostka obce

Vlhčené ubrousky
ucpávají kanalizaci

Jak probíhá oprava komunikace, u zrcadla“?

Od jara intenzivně probíhá oprava komunikace,od zrcadla ke Květoňům“. Spolu s ní dochází k výměně
původní dešťové kanalizace za novou a rozšíření vodovodu. Současně s projektováním komunikace se
zastupitelstvo obce rozhodlo nechat
udělat projekt o na vodovod, protože jsme si všichni hned uvědomili, že
po položení nového asfaltu bychom
vybudování vodovodu několik let
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určitě nedělali. A bylo to správné
rozhodnutí. Provedení stavby v délce
400 metrů se původně zdálo zdánlivě jednoduché, ale při samotné
realizaci tomu místy tak není. Staví
se ve velice úzké silnici mezi domky,
velká auta spolu s navezeným materiálem se tam vejdou jen taktak.
A někde v zemi různé překážky taky
stavbu komplikují. Ale vše se vždy
vyřeší. Stavba se blíží ke svému cíli

V současné době je část splaškové kanalizace ucpaná. Příčinou jsou
zejména vlhčené ubrousky. Tyto
ubrousky způsobují v kanalizaci velké komplikace. Jejich vlákna jsou
velmi pevná, díky své odolnosti proti
roztržení jsou na rozdíl od klasického
toaletního papíru ve vodě nerozložitelné. Právě kanalizaci ucpávají,
v čerpadlech se namotávají a způsobují jejich poruchy či úplné zničení.
Práce spojené s čištěním kanalizace
a s opravami nebo s výměnou čerpadel jsou nákladné. Nyní nás čeká
její vyčištění.
Proto apeluji na všechny - likvidujte prosím tento odpad jako odpad
komunální do popelnic. Všichni se
tím vyhneme nepříjemnostem s tím
spojenými.

Vandalismus ale bohužel pokračoval. Tentokráte na hřišti. Neznámý pachatel
odřezal ochranné sítě za fotbalovým bránami. Nevím, komu může posloužit
kus sítě, ale v případě potřeby máme sítě staré, které jsou po domluvě zdarma
k dispozici. Obě situace z pochopitelných důvodů řeší Policie ČR.
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Akce v Podlesí
Další akce našeho spolku jsou připraveny
Vážení spoluobčané,
dovolte mi prosím, abych úvodem
napsal pár slov o pandemii. Zdá se,
že se podařilo dostat se nám snad
z nejhoršího. I přesto, že virus se
zatím nepodařilo vymýtit v Čechách
úplně, podařilo se ho aspoň dostat pod kontrolu. To s sebou nese
rozvolňování přísných opatření a postupný návrat k běžnému životu.
To také ale znamená, že by se náš
spolek opět mohl vrátit ke své hlavní
činnosti, kterou je pořádání kulturních akcí u nás v obci. Neznamená
to, že v období pandemie jsme, jak
se říká, dřímali. Je nám velkou ctí,
že jsme také mohli nabídnout pomocnou ruku obci ohledně pomoci
našim spoluobčanům, kteří si v době
karantény nemohli z důvodu vysokého zdravotního rizika vyřídit základní
věci, jako je třeba vyzvednutí léků,
které musí pravidelně brát. Je až neuvěřitelné, kolik se v naší obci našlo
dobrovolníků. Za náš spolek bych
všem podleským dobrovolníkům
chtěl moc poděkovat za jejich obětavou práci pro naše nejzranitelnější.

A teď už k činnosti v době předkoronavirové. Pojďme zrekapitulovat
z pohledu našeho spolku první polovinu tohoto roku. Hned z kraje
ledna, konkrétně tedy v neděli 5. 1. ,
prošel naší obcí tříkrálový průvod.
Navštívili jsme desítky domácností
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a mohli tak udělat radost mnoha
spoluobčanům. Chtěli bychom tímto
příspěvkem vyzdvihnout dvě věci. Ta
první je, že v průběhu průvodu se
nevybírají žádné peníze na charitu.
Máme totiž za to, že podobných
sbírek se po naší zemi v této době
organizuje dost. Hlavním cílem je
našim spoluobčanům popřát úspěšný vstup do nadcházejícího roku
a prohodit s nimi pár přívětivých slov.
Druhá věc, kterou bych chtěl v této
souvislosti zmínit, je ta, že vzhledem
k velikosti naší obce (myslím teď Staré a Nové Podlesí dohromady) není
v našich silách navštívit každé stavení.
I proto, budete‑li chtít, aby příští rok
tříkrálový průvod přišel popřát i Vám,
určitě neváhejte kontaktovat obec
nebo náš spolek a zarezervovat si návštěvu. Jak bude registrace na příští
rok probíhat, zveřejníme v listopadovém vydání Podlesáku.
Další velmi úspěšnou akcí, kterou
jsme letos celou převzali pod svá
křídla, byl třetí ročník festivalu hudby
a divadla Kahan Jana Balady 2020.
Ten stihl proběhnout ještě před pandemií poslední únorovou sobotu
v Pivovaru Podlesí. Ač ne moc dlouhou, přesto festival svoji tradici již
má. Začínali jsme v roce 2018 v hospodě Za Komínem ještě pod názvem
Komín a další rok jsme se přesunuli do Pivovaru Podlesí už s novým
univerzálním názvem, nevázaným
k jednomu místu - Kahan 2019. Letos
jsme k názvu festivalu přidali ještě
přídomek Kahan Jana Balady. Jan
Balada byl totiž člověk, který ze srdce
miloval Příbram a okolí, byl dlouholetým zaměstnancem dolů v Příbrami a velkým srdcařem nejen toho,
co se hornictví týkalo, ale také byl
ochotný pomoct tam, kde to zrovna
bylo potřeba. Na druhém ročníku

Kahanu jsme poprvé předávali vítězi
diváckého hlasování putovní cenu,
kterou vlastně navrhl a zhotovil právě Honza Balada. Bohužel krátce po
skončení festivalu nás Honza navždy
opustil a odešel na věčnost dívat se
na nás z hornického nebe. My jsme
se rozhodli tímto mu alespoň vzdát
čest a poděkovat za to, kam náš festival posunul a co všechno nás naučil

svým přístupem k životu. Třetí ročník
byl doslova nabitý skvělými účinkujícími. Myslím, že jsme letos nasadili hodně vysokou laťku. Nebudu
zde uvádět všechny, ale v programu
dlouhém přes 9 hodin vystoupil třeba Honza Žanboch, Brožovi ze skupiny Devítka, Isara, Simona Klímová
nebo Divadlo 263 01 Dobříš. Poslední jmenovaní přítomné diváky zaujali
na tolik, že od nás obdrželi pozvání
rovnou na příští rok. Stejně jako vítěz
diváckého hlasování, který dostal
zapůjčenou na jeden rok již výše
zmiňovanou putovní cenu. Stala se
jím Kapela JeDaRa z Příbrami v čele
s kapelníkem Jirkou Lienertem. Už
teď Vám můžeme slíbit, že dovolí
‑li to situace v ČR, proběhne další
ročník Kahanu v sobotu 20. 2. 2021.
Už teď se můžete těšit na opravdové
špičky českého folku. V jednání je
například kapela Epydemye, kapela
Pětník a další. Předprodej bychom
rádi spustili již od září. Více informací

získáte na www.festivalkahan.cz
To by bylo k tomu, co proběhlo, a teď
k tomu, co nás čeká… Vězte, že pracujeme na tom, aby se opět obnovily
mše svaté před kapličkou v Novém
Podlesí. Ta květnová ještě proběhnout nemohla, i z důvodu pandemie,
a červnová, ta zatím vypadá, že se
také ještě nestihne. Intenzivně proto
jednáme s páterem Robertem. Pokud se nějaký termín povede domluvit, budeme Vás o něm informovat
co nejdříve. Kromě bohoslužeb před
kapličkou v Novém Podlesí uvažujeme i o možnosti bohoslužeb ve Starém Podlesí před kapličkou, kterou
postupně obec Podlesí rekonstruuje,
a je škoda ji proto k těmto účelům nevyužít. Jestli to bude tento rok, nebo
až ten příští, ještě záleží na mnoha
okolnostech. Každopádně o dalším
vývoji situace a eventuálních termínech Vás budeme informovat. Další
bohoslužbu, kterou jsme plánovali

uskutečnit již v minulém roce, je mše
svatá v Brdech, v místech, kde byla
za švédských válek ukryta soška Panny Marie Svatohorské. I zde ovšem
zatím není žádný jistý termín. Tak
aspoň dovybavujeme náš spolek potřebným vybavením pro pohodlnější
průběh nejen mší, ale i jiných aktivit.
V nejbližších dnech bude mít pan
Neliba hotové stoly, které využijeme
při našich akcích. Již koncem sezóny
minulé jsme přebrali 5 kusů velmi
pěkných laviček. Tímto bych chtěl
panu Nelibovi poděkovat za krásné
a hlavně funkční lavičky.
To by asi bylo z nejbližší činnosti
spolku všechno. Veškeré tradiční
předvánoční akce by měly proběhnout v termínu, na který jste zvyklí již z dvou předchozích let. Opět
chystáme zahájení adventu v Novém
Podlesí, které letos bude 28. 11.
Spolupracujeme i s divadelním spolkem Skalka, kde je v jednání i tradiční
divadelní představení Zrození Krista,
které pokud proběhne, tak to bude
v sobotu 19. 12. Nebude chybět
rozdávání betlémského světla v kapličce v Novém Podlesí na Štědrý den
dopoledne. O všech těchto akcích se
ještě podrobněji dozvíte v listopadovém vydání Podlesáku.
Dovolte mi prosím, abych závěrem
poděkoval celému zastupitelstvu
obce v čele s paní starostkou Marcelou Duškovou za poskytnutí finanční
dotace na činnost spolku i pro rok
2020. Bez těchto prostředků by nebylo možné zmiňované akce pro Vás
vůbec pořádat. Poděkování za dosavadní přízeň patří i Vám všem. Těšíme se na setkání na některé z výše
uvedených akcí.

Obec Podlesí pro své
občany opět připravila

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
a

NEBEZPEČNÉHO
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
na

pátek 6. 11. 2020
a sobotu 7. 11. 2020

Nové Podlesí
PÁTEK

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

SOBOTA

9:00–11:00 hodin

Staré Podlesí
PÁTEK

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

SOBOTA

9:00–11:00 hodin

Drmlovo Pole
PÁTEK

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

SOBOTA

9:00–11:00 hodin

S přáním pevného zdraví - Václav Knechtl,
předseda spolku AGENTURA PERMONIA
PROMOTION, z.s.
www.permonia‑promotion.cz
tel.: 605 996 402
email.: permonia‑promotion@seznam.cz.

7

PODLESÁK

Mateřská škola Podlesí
Návštěva knihovny v Podlesí

Naše děti se denně seznamují se
spoustou pohádkových knih, aby se
jim vrylo do paměti, jak je krásné slyšet mluvené slovo a umět pracovat
s hlasem, když se v příběhu odehrává
něco napínavého, něco veselého
nebo naopak něco smutného.
Paní TEREZA KOLAŘÍKOVÁ nás mile
uvítala a vše dětem vysvětlila, jak to
v knihovně probíhá. Děti si mohly
prohlédnout mnoho pohádkových
knih, seznámily se s příjemným prostředím, které mohou v budoucnu
využít. Po krátké exkurzi si vyrobily
sněhuláka a za odměnu dostaly záložku do své první knihy.

Návštěva
příbramského divadla
Každý rok navštěvujeme příbramské divadlo, aby se děti seznámily
s kulturním prostředím. Na velké
scéně se hrála pohádka Princezna ze
mlejna. Dětem se velice líbila. Bylo
velmi hezké pozorovat, jak naše děti
zvládají správné chování ve velkém
divadle.

Opět jsme začali
s plaveckým kurzem
První hodina bývá seznamovací, plná
herních dovedností. Na druhé jsou
děti rozděleny do skupin podle plavecké zdatnosti. Plavecký bazén jsme
navštěvovali vždy ve středu a po
každém plavání nás čekal ve školce
oběd a odpočinek. Bohužel byl náš
plavecký kurz v březnu přerušen
z důvodu karantény.

Karneval v MŠ
Karneval ve školce, to jsou vždy nejveselejší chvíle plné tancování, veselých písniček, zábavných soutěží
a her. Holčičky byly za ty nejkrásnější víly, princezny, berušky, kočičky
a myšky a kluci si vzali kostýmy statečných kovbojů. Někteří šli za piráty
a také se nám tu sešlo pár Spider-
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manů, Supermanů a Batmanů. Děti
dostaly sladkou odměnu a karneval
si s radostí užívaly.

Návštěva ZŠ na Březových
Horách s předškoláky
Předškoláci se pravidelně připravují
na zápis do školy. Pro některé děti
je to složité, ale pro jiné je to výzva.
A abychom jim co nejvíce pomohli
a usnadnili jim přechod, navštěvovali jsme pravidelně 3. ZŠ v Příbrami.
Paní učitelka Mgr. Liběna Havlíčková
nabídla dětem místo ve školních lavicích a začala hodina. Připravila si pro
ně učení formou hry a zábavy, aby
je motivovala. Myslíme si, že to svůj
účel splnilo, jelikož se některé děti
opravdu do školy moc těší. A my jim
přejeme mnoho úspěchů.

vřena. V době karantény nás oslovila
paní starostka Marcela Dušková,
zdali bychom mohli vařit pro více seniorů v naší obci, abychom je chránili
před možnou nákazou. O obědy byl
velký zájem a seniorům moc chutnalo. Jsme rádi, že jsme v této těžké
době mohli pomoci. Za výbornou
kuchyni, které si velice vážíme, děkujeme Lídě Staníčkové, Jitce Rejnartové a vedoucí školní jídelny Martině
Mátlové. S rozvozem obědů nám
pomáhali: Willy Hohl a Willy Hohl
ml. s hasičským autem, Pavel Srch,
Jakub a Martina Mátlovi. Všem moc
děkujeme.

A co děti v době karantény?
Ani my, paní učitelky s naší paní ředitelkou jsme nezahálely a rozhodly jsme se, že budeme každý den
s našimi dětmi ve spojení přes on –
line kameru. Začátky pro nás byly
velmi těžké, jelikož jsme neměly

Návštěva knihovny
na Březových Horách
Tentokrát jsme do knihovny vzali všechny děti z mateřské školy,
aby i ty nejmenší s námi sdílely
zájmové aktivity. Paní knihovnice
nám připravila krásný program,
kde se děti seznámily s nejstarším
promítáním krátké pohádky O kůzlátkách a zlém vlkovi. Na velkém
stole měly připravené knihy, které si
mohly prohlédnout. Potom jsme se
všichni přemístili do knihovny. Tam
se děti mohly pohybovat samy, aby si
prohlédly všechny regály plné knih.
S velkým poděkováním jsme se rozloučili a vyrazili zpět do naší školičky.

žádné zkušenosti. Každý den jsme si
pro děti připravily jednoduché úkoly
a hry, zpívaly jsme písničky, zatančily
jsme si a snažily jsme se, abychom
zpříjemnily tyto těžké chvíle všem
dětem. Neměly jsme tušení, jak tato
karanténa bude dlouho trvat. Myslíme si, že jsme se v natáčení a v přípravách zdokonalovaly, a jestliže by

Mateřská škola Podlesí
tato situace v budoucnu nastala, už
se nemusíme bát, že bychom to nezvládly. Jak se říká:,CO TĚ NEZABIJE,
TO TĚ POSÍLÍ.“ S velkým nadšením
a hrdostí jsme se o tuto zkušenost
podělily a poskytly rozhovor pro
příbram.cz. Mohly jsme tímto
způsobem vyučovat dál bez přestávky a nenechat předškolní děti
bez vzdělávání, protože víme, jak
je pro ně velmi důležité.
Snažily jsme se držet témat, která jsme měly připravena podle
ŠVP (školní vzdělávací program),
avšak největší úspěch měli POPELÁŘI, ČARODĚJNICE, MLYNÁŘI, VELIKONOČNÍ KRASLICE. Připravovaly se kulisy z kartonů, používaly jsme
maňásky a mnoho jiných pomůcek,
které jsme při natáčení využily.
Každý pátek se pro všechny děti
připravily balíčky s výukovým materiálem, se kterým jsme mohly každý den pracovat. V balíčkách měly
děti i nějaký ten malý dárek pro radost. S rozvozem 40 balíčků nám
pomáhali paní Šárka Osvaldová, pan
Pavel Srch, paní ředitelka Jitka Lavičková, paní učitelka Iva Randová.
S občasnými potížemi při vysílání nám
pomohl pan Pavel Osvald. Tímto mu
také děkujeme. Všem děkujeme za
pomoc, kterou jste nám poskytli.

Hurááá! Zpět do školky
Na tuto chvíli jsme všichni dlouho
čekali. Opět se otevřely všechny
školky a s velkým nadšením jsme
přivítali naše děti zpět do mateřské
školky. Můžeme se s nimi připravo-

vat na zahradní slavnost, která bude
v kovbojském stylu. Jelikož jsme
letos nesměli s dětmi uspořádat školku v přírodě, postavili nám podleští

hasiči na naší zahradě veliký stan,
kde budeme s nimi spát. Připravili
jsme pro ně indiánský týden plný her
a zábavy.
Před zahradní slavností probíhají ve
školce práce všeho druhu.

Zahradní slavnost
Každý rok se loučíme s našimi předškoláky. Tentokrát jsme vybrali téma
KOVBOJOVÉ, kde si děti na rozloučenou zazpívají country písničky a zatančí dva závěrečné tanečky. Budou
pasovány na školáky a vykročí vpřed,
kdy začíná jejich nová životní etapa.
Přivítáme nové malé děti, se kterými
se uvidíme poslední týden v srpnu na
tzv. adaptačním kurzu, kdy si pomalu
zvykají na nové prostředí za doprovodu maminek.

CO NÁS ČEKÁ?

Příští školní rok bychom chtěli využít
dotace od MAS BRDY, kterou jsme
už v minulém roce využili pro vzdělávací pobyt s dětmi na farmě Moulisových. Naším plánem je navštívit
další bio farmu.
Naše školní jídelna v loňském roce
vyhrála 4. místo v soutěži Nejlepší
kuchař roku ve společném stravování. I letos se naše kuchařinky opět
přihlásily s vynikajícími pochoutkami
- držte nám palečky.
Monika Běhalová

60 LET NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Letos naše mateřská škola oslaví
60 let. Tato akce proběhne v pátek
11. 9. 2020 v 16 hodin!!!
Protože se nejedná o dětskou akci,
čeká na vás opékané selátko a točené pivečko.
Zavzpomínáme při fotografiích
a pěkné hudbě.

TÍMTO JSTE VŠICHNI

SRDEČNĚ ZVÁNI

Jitka Lavičková, ředitelka školky

NAŠI NASTÁVAJÍCÍ ŠKOLÁCI

Jak jsme pracovali
v době karantény?
Od 15. 3. 2020 byla MŠ Podlesí uza-
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Z historie obce Podlesí

2. světová válka v Podlesí
V letošním roce uplynulo 75. let od ukončení 2. světové války
(1. 9. 1938–8. 5. 1945). V tomto článku si připomeneme události,
které se staly během 2. světové války u nás v obci a jsou zaznamenány v Kronice obce Podlesí (doslovný přepis z kroniky obce)

Rok 1938
Tíha války doléhá opět na celou Evropu. Ve všech městech, obcích a tím
i u nás se zřizují civilní protiletecké
obrany. Dnes i v nejbližší budoucnosti bude válka zákonným prostředkem
k vyřizování sporů mezi státy a boj
o nadvládu. Připravuje se nejhroznější válka. Překotně zbrojí celý svět.
Válečná pohroma nás může přepadnouti ve chvíli, kdy se toho nejméně nadějeme. Nechceme válku, ale
budeme se brániti, kdybychom byli
napadeni. Jak řekl prezident osvoboditel: „Válka je hrozná, ale hroznější než válka je otroctví.“ V těžké
a nejisté době usnáší se podleské
zastupitelstvo na provedení občanské sbírky na obranu státu, v čele se
starostou Janem Bedřichem. Obyvatelstvo obce se vyzývá, aby každý dle
svých možností vykonal svoji národní
povinnost. Veškeré občanstvo spolu
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s dělníky z továren proti zrádnému
jednání západu. Opouštěli továrny
a pochodovali do Příbramě, kde odsuzovali jednání západních mocností.
Dne 28. 9. 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Dne 3. 10. 1938
začíná již Hitler obsazovat Československo a do středních Čech, jakož
i k nám do vsi začínají přijížděti první
uprchlíci – Češi, rodáci ze zabraného
území. Bývalé Československo rozhodnutím mnichovským a vídeňským
29. 9. 1938 a 2. 11. 1938 bylo zrušeno. Některé z politických stran
byly rozpuštěny. Z toho důvodu se
26. 11. 1938 utvořila i pro Podlesí
a okolí jedna velká strana Národní
jednoty, a to ze tří místních politických stran (národně‑sociální, lidové
a Domoviny).

Rok 1939
15. 3. 1939 ráno o 6 hodině po zapnutí rozhlasového přijímače se ozý-

val signál pražské rozhlasové stanice
a po čtvrt hodině oznamuje Praha, že
rozhodnutím mnichovské konference předal prezident Emil Hácha osud
našeho národa do rukou říšského
kancléře A. Hitlera. Německá vojska
přijela i do Příbrami, přijeli i do naší
vesnice na 5 dní.
20. 4. 1939 byly nařízeny oslavy
50. narozenin A. Hitlera. V naší obci
se nekonaly. 18. 6. 1939 strhla se
nad naší obcí a okolím silná průtrž
mračen. Voda se valila z rozvodněných lesních příkopů do naší obce.
Spodní část obce podle břehu Litavky
byla zatopena.
Od 1. 9. 1939 byly zaváděny potravinové lístky, později i lístky na uhlí.
V tomto roce bylo vydáno nařízení
se zákazem shromažďování pro činnost spolkovou, sportovní, kulturní,
ba i svíčky na hřbitovech se nesměly
užívat.

Rok 1940
1. 1. 1940 bylo vydáno nařízení
o povinné dodávce mléka, kterou
místní rolníci přijali s velkou nevolí.
Krátce na to již je zde vyhláška o povinné dodávce vajec. Přestože byly
stále kontroly, lidé si drželi nosnice
na černo. Obec Podlesí je bohatá na
přírodní krásy, a proto se domohla
názvem,Letovisko‘‘. Z 1600 obyvatel
je převážná většina z řad dělnictva, a i starosta spravující obec více
jak 40 roků, pochází z této vrstvy.
Dne 25. listopadu 1940 měla být
odevzdána okresnímu úřadu z příkazu říšských úřadů podleská obecní
kronika. Kronikář pan Antonín Pos
byl na to však včas upozorněn št.
rotmistrem Pečeným, a proto napsal narychlo do jiné knihy jen něco
z předcházejících let, a tuto knihu pak
odevzdal. Pravou kroniku schoval

Z historie ob
a opatroval ji po celou dobu války,
i když mu hrozila prohlídka Němců.

Rok 1941

1. 5. 1941 byla zastavena činnost
místního Sokola. Téhož roku byl vyhláškou vydán zákaz tanečních zábav.
Každý majitel rozhlasového přijímače
obdržel lístek, že poslouchání zahraničního rozhlasu se trestá smrtí. Přesto se rozhlas poslouchal i u nás dál.

Rok 1942
6. 4. 1942 byly sňaty z obou kapliček
zvony a odevzdány pro válečné účely. Zvon ve staropodleské kapličce
vážil 26 kg a byl zakoupen občany
z dobrovolných příspěvků. Ulit byl
firmou Josef Teplý v Praze na Smíchově roku 1883. Novopodleský
vážil 21 kg a byl ulit firmou Josef
Diepold v Praze roku 1882.
27. 5. 1942 byl smrtelně zraněn říšský protektor v Čechách a na Moravě
Reinhard Heydrich. Dne 4. 6. 1942
zemřel. Téhož roku byl zakázán volný prodej ovoce a zeleniny, vše se
muselo odvážet do sběren. Dále byl
nařízen sběr pecek třešní, meruněk,
broskví a na podzim švestek. Koncem roku se začíná již projevovat
katastrofální nedostatek látek a obuvi. V listopadu je již zákaz prode-

Sbírka na pomoc státu v roce 1938

je cukrovinek
a kyselé zelí je
jen na lístky.
V lednu 1943
jsou židé odváženi do Terezína. V Podlesí
žijící židovskou
rodinu Glückovu také tento osud stíhá.
2. 2. 1943 byl
nacisty umučen ve vězení
v Plötzensee
podleský rodák škpt. F. Antropius, který
jako zpravodajský důstojník zorganizoval napojení
okresů na ilegální spojení
vojenské organizace. Na
přelomu července a srpna
byly vybudovány dva lesní kryty pro
stíhané odbojové pracovníky i některé sovětské zajatce. Ty však gestapo
odhalilo a k smrti odsoudilo 4 pod-

leské občany, kteří se podíleli na
budování krytů.
Nyní již jde do tuhého. 5. 7. 1944
byl první hromadný přelet našeho
území spojeneckými bombardéry
a při zpětné cestě si odlehčovaly
shazováním pum do polí. Německá
vojska se stále intenzivněji cvičí ve
střelbě. Nedbají žádných ochranných
a bezpečnostních opatření a střílí na
ostro v bahýnkách, to je v cípu mezi
silnicí z Březových Hor a Podlesí
k Příbrami. Při téže silnici z Příbrami
na Březové Hory kopají jámy pro
střelce z pancéřových pěstí.
Školní děti musí povinně na česání
chmele na Žatecko a Rakovnicko.
Z naší obce se jich celkem zúčastnilo
68.
Aby obyvatelstvo mělo při leteckém
nebezpečí lepší přehled o pohybu
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historie ob
bombardovacích letadel, byly vydány
orientační mapky.
Dne 28. 5. 1944 zemřel starosta obce
Podlesí Jan Bedřich ve věku 81 roků.
Jeho stáří, rozvážnost a moudrost nás
za jeho starostování možná uchránila
od horších pohrom, než jaké nás až
dosud postihly. Každý starosta v této
době ručí svojí hlavou za pořádek
a bezpečnost v obci. Pohřeb se konal
31. 5. 1944.
20. 7. 1944 byl spáchán atentát na
Adolfa Hitlera v hlavním stanu. Je
vidět, že i sami Němci už toho mají
po krk. Nicméně druhý den na to,
chvástá se Hitler a mluví ke svému
národu „Vidím v tom pokyn prozřetelnosti, že i nadále musím pokračo-

vat ve svém díle, a proto v něm pokračovat budu.“ Na to provedl čistku
v důstojnickém sboru a 8 členů spiknutí proti Hitlerovi bylo popraveno.

Rok 1945
Pa r t i z á n s k á č i n n o s t s í l í a o d
15. 4. 1945 nefunguje telefonní
a telegrafní služba. Dne 3. 5. 1945
byl proveden velký nálet amerických
letadel na Příbram a okolí. Několik
studentů přepadlo německou pozorovatelnu, která byla na bahýnkách
(za Litavkou v lesích nad původním
cihlovým mostem), odzbrojili německou posádku, roztrhali prapor
s hákovým křížem a hodili ho do záchodu. Byli stíháni Němci, ale podařilo se jim ukrýt. V tomto roce se také

konala 1. ustavující schůze MNV
a byl ustanoven prozatímní MNV.

Rudá armáda dorazila
do Podlesí 12. 5. 1945.

Pro spolupráci s místním MNV byl
přidělen komandant Chronov. Dne
8. 6. 1945 Rudá armáda obec opouští. Obyvatelstvo se s nimi loučí s pohnutými vzpomínkami jako na naše
osvoboditele.

Rudá armáda v Příbrami

Uctění památky obětí 2. světové války v Podlesí
V Podlesí na návsi, vedle budovy
obecního úřadu, při komunikaci
směřující do Orlova, se nachází pomník obětem 1. a 2. světové války
z této obce. Tvoří ho dvě černé leštěné kamenné desky s textem: Proti
své vůli život jsme dali, svobodné
vlasti se nedočkali! Památce obětí I.
světové války 1914–1918. Následuje pak soupis jmen obětí 1. světové
války. Další část pomníku je věnovaná obětem nacismu 1939–1945 se
jmény: Antropius Fr., Kocourek Alois,
Lehký Josef, Lukeš August, Majer
Jindřich, Mašek Jarosl., Pata Václav,
Pekárek Václav, Rendl Jan, Stodola
Jan, Hubený Josef, Sklenář Vlastimil.
Pomník byl odhalen dne 28. 10. 1922.
Kamenické práce provedla firma Rudolf Kuděj, Horčápsko (u Tochovic).
Po 2. světové válce došlo k renovaci
tohoto pomníku a k jeho doplnění
o pamětní desku obětem nacismu
1939–1945.
Mezi obětmi 2. světové války je
uveden také Jindřich Majer. Jeho
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jméno je připomenuto rovněž na
společném pomníku v Obecnici a na
samostatné pamětní desce v objektu
bývalé měšťanské školy na náměstí

Řídící učitel Jindřich Majer z Podlesí stál
v čele učitelsko – hornické odbojové organizace a zároveň se podílel na řízení ilegálního
Krajského národního revolučního výboru
v Příbrami. Za tuto činnost byl nacisty sťat
gilotinou 19. 2. 1945.

J. A. Alise v Příbrami – Březových
Horách, dnes objektu Základní školy
Březové Hory. Josefu Hubenému je
věnována samostatná pamětní deska
v Podlesí, místní části Drmlovo Pole.
Na nápisové desce si můžeme přečíst mimo jiné i jméno odborného
učitele z Libochovic Václava Paty,
rodáka z Podlesí (nar. 4. 9. 1896)
v č. p. 6, který pocházel z rodiny horníka Josefa Paty. V době heydrichiády byl zatčen gestapem a popraven
1. 7. 1942 v 19.30 v Praze – Kobylisích.
V seznamu obětí 2. světové války nejsou uvedena jména dvou rodáků ze
Starého Podlesí, kteří byli popraveni
v Táboře v době heydrichiády dne
5. 6. 1942 za nesplnění tzv. přihlašovací povinnosti. Jednalo se o Vojtěcha (nar. 11. 4. 1903) a Aloisii (nar.
29. 11. 1900) Veselých. Již od 20. let
20. století se potulovali po různých
místech státu. V době výjimečného stavu byli zadrženi na Táborsku,
a proto zde byli také postaveni před
stanný soud. V evidenční knize Kraj-

ského soudu v Táboře jsou označeni
jako tzv. Landstreicher – tuláci. Svědčí o tom i seznam jejich věcí, které
převzala správa soudu: „Hůl, batoh
se špinavým prádlem, osobní doklady, nůž, minimální obnos peněz…“
V hlášení nacistů jsou popisováni
jako „nepotřebné, otrhané, zpustlé,
asociální elementy“. Tyto osoby bez
zaměstnání a stálých příjmů představovaly pro hitlerovce absolutně
nežádoucí element v plánech germanizace našeho území. Nechtěly
nebo nemohly totiž nabídnout ani to
poslední, o co němečtí okupanti stáli,
tj. svoji pracovní sílu. Proto byly systematicky likvidovány.
Jednou z obětí byl i vzpomínaný řídící učitel březohorské školy Jindřich
Majer z Podlesí, jedna z nejvýznamnějších osobností protinacistického
odboje v regionu, jenž stál v době
hitlerovské okupace v čele učitelsko – hornické odbojové organizace
a zároveň se podílel na řízení ilegálního Krajského národního revolučního výboru v Příbrami. Za tuto činnost
byl nacisty sťat gilotinou 19. 2. 1945
v Brandenburgu.
V Podlesí v místní části Drmlovo Pole

je umístěna na domě č. p. 278 pamětní deska oběti 2. světové války
s tímto textem: Zde se narodil Josef
Hubený, říd. učitel popravený Němci
v Terezíně 2. 5. 1945. Svému členu
věnuje spolek „Miláček“.
Oběť 2. světové války 1939–1945
Josef Hubený je uveden také na společném pomníku v Podlesí. Pocházel
z hornické rodiny. Vystudoval příbramský učitelský ústav a po absolvování vojenské prezenční služby byl
povýšen na poručíka čs. armády v záloze. Aktivně se zapojil rovněž v organizaci Sokol. Roku 1933 se oženil
s učitelkou Vlastou Fieserovou z Prahy. Pedagogicky působil na Turnovsku, Semilsku a Železnobrodsku, kde
se také v době hitlerovské okupace
zapojil do protinacistického odboje
v ilegální organizaci Obrana národa
a patřil k jejím hlavním představitelům. Udržoval kontakt mimo jiné
i s ilegální organizací MUDr. Ladislava Nebeského, který před odchodem
do tohoto regionu v Podkrkonoší
(Jilemnicko) působil na Příbramsku
v Březnici. Po proniknutí gestapa do
organizační struktury Obrany národa
byl Josef Hubený dne 15. 6. 1944

zatčen a 2. 5. 1945 se stal obětí největší hromadné popravy v terezínské
Malé pevnosti. Hitlerovci provedli
tuto exekuci šest dní před koncem 2.
světové války v Evropě a pouhé dva
dny před převzetím Terezína Mezinárodním červeným křížem. Památka

Současná podoba pomníku obětí obou světových válek v Podlesí.

obětí 2. světové války by neměla být
zapomenuta (použito z knihy Josefa
Velfla a Václava Trantiny s názvem
Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku, Příbram 2017).
PaedDr. Josef Velfl, ředitel a historik
Hornické muzeum Příbram

Z mých vzpomínek na válku

Vzpomínám na časy v předválečné
době, když jsem jako malá zažívala
radost a smích. Když byla vyhlášena
mobilizace, to nám bylo už hůř. Bylo

mi skoro 10 let a chodila jsem do 4.
třídy. Náš pan učitel Medal se s námi
loučil, protože byl povolán na vojnu.
Dala jsem mu pro štěstí čokoládové
figurky ženicha a nevěstu, aby se
vrátil živ a zdráv. Byl dojat.
Uplynul čas a pak to začalo. Naši
republiku obsadila německá vojska.
Němci přijeli i k nám do Podlesí. Projížděli vesnicí, jeli na motorkách, na
autech, se zbraněmi v rukou, směřovali na Obecnici i na Orlov. Báli jsme
se jich, třásli jsme se a plakali.
Jaké bylo naše překvapení, když se
jednou ve škole rozevřely dveře a do

třídy vstoupili dva
Němci v uniformách a zvolali:
„Jude Neumanová!“ Vstala malá
pihatá dívka se
zrzavými nakrátko
střiženými vlasy.
Na rukáv jí dali
žlutou hvězdu
a za velkého křiku
ji odvedli pryč. Ve
třídě to zašumělo
a pan učitel nám
prstem na ústech
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naznačoval, abychom se ztišili. Bylo
to hrozné, nemohli jsme jí pomoct.
Víckrát jsme ji už neviděli.
Pak ani do školy jsme určitou dobu
nechodili, protože v ní byli ubytováni
němečtí vojáci. Někdy jsme se učili
i ve stáncích na Svaté Hoře. Když
jsem se jednou vracela domů zkratkou, u nádraží jsem málem přišla
o život. Letadlo tam odstřelovalo
lokomotivu. Ze starého dubu létaly
třísky na všechny strany. Do Mikšovy
hospody přišla rodina Semerádových. Po nich pak jiná rodina, ale
německá. Měli syna. Ten chodil do
školy do Příbrami v uniformě německé mládeže. My jsme se s ním raději
nestýkali. Byl starší a moc zlý. Báli
jsme se ho.
Velký strach jsem zažila, když tatínek
nepřišel z práce domů a dověděli
jsme se, že ho zatklo gestapo. Byl vy-

Před klánovou cukrárnou v Příbrami

šetřovaný, jednalo se prý o nějakou
pomluvu. Nakonec ho pustili, zachránilo ho to, že napadal na nohu.
Ten, kterého hledali, ten nekulhal
a měl velké štěstí - nenašli ho. To
jsme si oddechli, za války se totiž i za
maličkosti popravovalo.
Mezi statečné lidi patři i pan Hadáček. Byl to pekař. Bydlel a pracoval
s manželkou v Pauknerovic mlýně.
I přes zákaz pekl chleba v peci, která
byla ve stráni dobře zamaskovaná.

PODLESÁK
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Jen vůně se šířila po okolí. Nikdo to
za celou válku neprozradil. Chlebem
zásoboval lidi z vesnice a i partyzánské bunkry u Oseče. Po válce pracoval jako pekař v cukrárně a pekárně
pana Klána v Příbrami. Ten o jeho
počínání také věděl.
Za války se večer nesmělo vycházet.
Když se svítilo, okna musela být zatemněná. Chodily hlídky, které to
kontrolovaly. Nesměl se poslouchat
cizí rozhlas, to bylo pod trestem smrti. Prodávalo se vše na lístky, do lesů
se nesmělo chodit, nesmělo se sbírat
dříví, ani lesní plody, les byl dokonce
někde oplocen drátěnkou. Elektriku
často vypínali, svítilo se petrolejovými lampami a petrolej, ten byl na
příděl. Lidé si přestávali věřit.
Nad špitálem nad lesíkem byl kopec,
kde měli Němci vybudovanou pozorovatelnu. Proti ní byla šachta Ferdinandka, v ní
bydlela paní Jelínková s dětmi.
Dole pod kopcem byla na
obě strany pole
mého dědy Lisého. Odtud
bylo vidět na
všechny strany,
odtud se dalo
jít na všechny
strany. Pozorovatelna, to byla
úzká, myslím
dřevěná stavba s černou střechou.
Nikdo se k ní raději nepřibližoval. Za
ní šla cesta přes Vrchy do Příbrami.

Důl Ferdinandka

Když už se blížil konec války, Němci
odešli do příbramských kasáren. Nechali tam zbraně a starého Němce na
hlídce. Tuto příležitost využili chlapci
a pozorovatelnu přepadli, strážce odzbrojili, sebrali zbraně a utekli. Mezi
nimi byl i Vláďa, chlapec, se kterým
jsem chodila (později můj manžel).
Když se Němci vrátili, vyrazili do
vesnice útočníky hledat. Někde zjistili, že tam byl můj chlapec, a tak jeli
k nim domů. Nenašli ho. Strejda
Josef se o tom dověděl a okamžitě
poslal někoho na kole informovat
mé rodiče, aby mě ukryli. Němcům
prý někdo řekl, že by mohl být u nás,
že se mnou chodí. Schovali mě do
sklepa za velký sud mezi harampadí.
Němci opravdu přišli, přihnali se
s puškami s bodáky. Prohledali dům,
dvorek, kolny, dívali se okýnkem
do sklepa. Něco řvali německy na
rodiče. Strachem jsem ani nedýchala.
Bála jsem se, abych nekýchla. Když
nikoho nenašli, odtáhli zas jinam.
Teklo už jim do bot, Rudá armáda
byla skoro za dveřmi. Naštěstí vše
dobře dopadlo. Vláďa utekl s Józou
Ježkem k nim domů a pak se spolu
skrývali u příbuzných v Novém Podlesí, Oseči i Obecnici. Němci nikoho
nechytili.
Konec války byl už na spadnutí. V obci se držely hlídky, protože
Němci se ještě leckde skrývali. Hlídal
vždy starší zkušený občan s mladým.
Vláďa byl přidělen k panu Svatopolskému, k hodnému zbožnému člověku. Viděli přes pole utíkat neznámého člověka, zřejmě Němce. Na

povel „stůj“ nereagoval, ba naopak
se obrátil a střelil po nich. Pan Svatopolský rychle zamířil, ruce se mu třásly, nedokázal ale vystřelit na člověka.
Ruští vojáci také prohledávali lesy,
aby se tam neukrývali Němci. Seděli
jsme na lavičce u cesty k Orlovu
a slyšíme výstřely ze samopalů. Lekli
jsme se a vyletěli z lavičky. To byli
Rusové, kteří se slovy „zděs ničevó,
Němec nět, charašo“ pročesávali les
za námi. Když přišla do naší vesnice
Rudá armáda, zástupce obce spolu
s velitelem rozdělili ruské vojáky do
rodin, kde byli do doby, než odešli.
Někteří zůstali i nadále v lese. U nás
doma bydleli čtyři, byli to kuchaři.
Vařili v řeznictví u Eiserajchů (přímo
proti nám) jídlo pro ostatní. Vždy
nám něco přinesli na přilepšenou.
Když přišel můj tatínek v nádražácké
uniformě, voják Nikolaj ho objal
a moc plakal. Vzpomněl si na svého
otce, který byl také nádražák, ale
padl ve válce. Druhý Ivan mě každý
den žádal o „karandáš a bumášku“.
Postavil před sebe fotografii své dívky a psal jí. Ten třetí chodil s nožem
v botě a hned by se pral, čtvrtý byl už
starší, utahaný a chtěl jen spát.
Ruským vojákům jsme tehdy byli
vděčni, že nás osvobodili. Nemuseli
jsme se už bát, že se ozve bouchání
na dveře, že přijdou Němci, že někoho zatknou, odvedou do koncentráku nebo zastřelí. Nikdo z nás by
už nikdy nechtěl zažít takovou hrůzu.
Časem jsem zjistila, že můj dárek přinesl přece panu učiteli Medalovi asi
štěstí. Válku přežil. Vzpomínám si, že
na besedy se žáky chodil pan Špírko
z Podlesí, který bojoval s generálem
Svobodou u Dukly. Z té hrozné kanonády dost ohluchl. Vím, že i pan
Sádlo bojoval u letců v Anglii, ten ale
bohužel v boji padl. Všem, kteří bojovali za svobodu naší země, kteří za ni
položili život, patří velké poděkování.
Marie Kadlecová, pamětnice
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Poslední část Podlesáku věnovaná historii válečného a poválečného období v Podlesí a okolí je složena z dokumentů
a dobových fotografií, které si podlesští občané uchovali jako vzpomínku na dobu protektorátu a následné osvobození
obce Rudou armádou v květnu roku 1945.
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Opustili nás
Leden
Marie Ježková ve věku 83 let
Únor
Josef Drobný ve věku 82 let
Březen
Pavel Pohořský ve věku 76 let
Květen
František Ježek ve věku 86 let
Upřímnou soustrast.

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
divize Hořovice, LS Obecnice

Prodej dříví
na otop

nabízí pro rok 2020 k prodeji
vyrobené jehličnaté dříví (smrk,
modřín i borovice) na otop.
Dříví je certifikováno systémem PEFC.

Cena již od 460 Kč/m3 s DPH
tzn. cena za prostorový metr
již od 295 Kč s DPH

Výstava obrazů
Ivana Bukovského

Výstava obrazů podleského občana
Ivana Bukovského se koná v Královském letohrádku (Belvederu) na
Pražském hradě. Výstavu můžete
navštívit do 27. 9. 2020. V Obecní
knihovně Podlesí je k zapůjčení kniha
s jeho tvorbou.

Noví spoluobčánci

CENA NEZAHRNUJE DOPRAVU DŘÍVÍ K ODBĚRATELI.

V případě většího odběru bude snaha
dopravu zajistit na náklady kupujícího.

Tel: 731 137 611
SMS zprávy z obecního úřadu
pro vás zdarma
Pokud budete mít zájem dostávat důležité informace z obecního úřadu formou SMS
zpráv, přijďte nebo zavolejte (tel.: 318 627 127) na
obecní úřad a my vás do
systému zařadíme. Posílání
SMS zpráv je ZDARMA.
85%

10:30 AM

User
online

THU 12:00

LOREM IPSUM
AMET

DOLOR SIT

DOLOR SIT AMET, SED DIAM
LOREM IPSUM
ELIT,
UER ADIPISCING
CONSECTET
NIBH
NONUMMY

DOLOR SIT AMET,
LOREM IPSUM
UER ADIPISCING
CONSECTET

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET,
LOREM IPSUM
UER ADIPISCING
CONSECTET

Obecní úřad Podlesí

DOLOR

Prosinec 2019
Mia Slačíková
Leden 2020
David Zikmund
Březen
Archie Ed Poole
Duben
Jakub Slovik
Květen
Anna Sokolová
Blahopřejeme rodičům
k narození jejich štěstíčka

Cvičení pro děti

Od září 2020 cvičení pro děti od
3-6 let, vždy ve čtvrtek od 17:00 hodin v tělocvičně 5ZŠ, Příbram VII,
ulice 28. října. Bližší informace budou na nástěnce Sokola B.Hory na
náměstí u kostela.
Sokol Březové Hory, Jana Vyšínová

Důležité kontakty

Obec Podlesí
Podlesí č. p. 81, 261 01 Příbram
Obecní úřad: 318 627 127
Starostka obce: 605 252 101
Email: obec@obecpodlesi.cz
Zpravodaj: zpravodaj@obecpodlesi.cz
Web: www.obecpodlesi.cz
Facebook: Obec Podlesí - oficiální stránky obce

Úřední hodiny Obecního úřadu Podlesí
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

PODLESÁK

7.30–11.30
7.30–11.30
7.30–11.30
7.30–11.30
ZAVŘENO

12.30–17.00
12.30–15.00
12.30–17.00
12.30–15.00
ZAVŘENO

Tísňová linka
112
Policie ČR
158
Lékařská pohotovost
155
Ohlašovna požáru
150
Ohlašovna požáru obec Podlesí: 605 252 101
Ohlašovna požáru velitel JSDH: 720 683 002
Ohlašovna požáru starosta SDH: 604 404 086

Uzávěrka příštího čísla
Podlesáku je 1. 11. 2020
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