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Zpravodaj o dění v naší obci • 2. čtvrtletí 2019 • Léto

Čeká nás rozsáhlá rekonstrukce hlavní komunikace
stávající chodník, budovat několik parkovacích stání
podél komunikace, bude vybudovaná část nového
chodníku a samozřejmě nový asfalt. Věřím, že výsledek
bude skvělý a pomůže nám všem.
Na rozšíření vodovodu obec žádala o dotaci na
Středočeský kraj, ale bohužel z nedostatku finančních
prostředků jsme ji neobdrželi.

Důležité informace z obecního
úřadu můžete dostat formou
SMS zpráv na svůj telefon
Ve snaze zajistit dostatečnou
informovanost svých občanů
provozuje obec Podlesí již několik
měsíců
svůj
vlastní
SMS
InfoKanál.

Dobrou zprávou pro nás všechny je, že jsme byli naopak
úspěšní v získání dotací od Ministerstva pro místní
rozvoj na opravu komunikace ve výši 4 174 506 Kč a od
Ministerstva vnitra současně od Středočeského kraje na
pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče v
celkové hodnotě 750 000 Kč. V nejbližších dnech bude
známý výsledek výběrového řízení na dodavatele tohoto
automobilu.

Ten umožňuje zasílání důležitých
informací na zaregistrovaná čísla
mobilních telefonů formou SMS
zpráv.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
polovina roku je téměř za námi,
ale čeká nás krásné období letních dovolených a zasloužené
relaxace. Opět bych krátce
napsala o proběhlých událostech
za předchozí čtvrtletí a něco málo o tom, co nás čeká.

Tyto zprávy budou začínat slovy:
IK PODLESI.
Zaregistrovat své číslo můžete buď
na titulní stránce webových stránek
obce Podlesí anebo osobně na
obecním úřadě.
Posílání informačních SMS zpráv
je ZDARMA.
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Jak už jsme dříve informovali, letos, pravděpodobně
v půlce července, se začne realizovat největší rozvojová
akce, a to oprava komunikace od zrcadla ke Květoňům.
Od poloviny června probíhá jednání s vysoutěženou
společností Silnice Nepomuk, a.s., kdy je potřeba se
dohodnout na přípravě a přesných postupech a
harmonogramu prací při stavbě. Ze současného stavu
nezůstane téměř nic stejné. Bude se rozšiřovat
vodovodní řad, opravovat dešťová kanalizace, opravovat

Hlavní informací letního Podlesáku bude rozsáhlá
rekonstrukce hlavní komunikace od zrcadla ke
Květoňům. V tomto čísle se však dočtete i další
zajímavosti z dění v obci – co nového se stalo ve školce,
v knihovně, u fotbalistů a nově také ve spolku s názvem
Agentura permonia promotion.
Podlesáci, přeji Vám všem krásné léto plné pohody,
sluníčka a radostných chvil prožitých společně se členy
rodiny! Marcela Dušková, starostka

Tvořili jsme na jarmarku, stavěli májku a kladli věnce

Fotbalisté Podlesí ukončili sezonu na devátém místě

Během uplynulých tří měsíců se v Podlesí udála řada
kulturně-společenských akcí. Na všech se sešla spousta
zájemců.

Ačkoliv se fotbalistům Kovohutí Podlesí nepodařilo
zakončit sezonu na metě, kterou si stanovili před jarní
části sezony – tedy být do pátého místa I. A třídy,
rozhodně nezavládl v kabině přehnaný smutek. Konečné
deváté místo je dle slov předsedy klubu Radima
Černohorského zasloužené.

První jarní akci byl 7. dubna premiérový velikonoční
jarmark. Těšil se velké návštěvnosti, příjemné atmosféře
a skvělé náladě. Nejen Podlesští zavítali.

Tým pod vedením trenéra Josefa Blažka předvedl
několik povedených utkání. Za šest vítězství a jednu
prohru po penaltách získal na jaře 19 bodů, tedy o pět
méně, než v podzimní části sezony.

Ve čtvrtek 23. května měla premiéru v Novém Podlesí u
kapličky mše svatá. Mši sloužil za doprovodu varhan
páter Robert z farnosti Březové Hory. Dle slov
pamětníků se mše u kapličky ani v minulém století

nekonala. Kaplička byla v roce 2018 kompletně
zrekonstruovaná a do budoucna již bude sloužit svému
účelu.
Protože na mši přišlo opravdu hodně lidí, kteří byli
nadšeni, stane se mše tradicí a bude probíhat každý
měsíc.

Na stavební povolení čekají také zbrojnice a kabiny
Jak píšeme na první straně, chystá se velká rekonstrukce
hlavní komunikace. To však není jedinou investiční
činností, kterou se vedení Podlesí aktuálně v těchto
dnech zabývá.
V současnosti se zároveň pracuje také na zajišťování
stavebního povolení k již zkresleným projektům na
rekonstrukci hasičské zbrojnice a kanalizační přípojky
do kabin na fotbalovém hřišti. To je nově v majetku obce
Podlesí.
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V jarní části fotbalových soutěží se dařilo mládežnickým
družstvům: dorost vybojoval 3. místo v okresním
přeboru, mladší žáci získali 1. místo a titul přeborník
okresu a dobře si vedla i starší přípravka. Několik
tréninků také absolvovala fotbalová školka.
Výsledky A-týmu: Podlesí – Průhonice 4:3, Tochovice
– Podlesí 2:3, Podlesí – Votice 0:2, Jílové – Podlesí 0:2,
Podlesí – Petrovice 3:1, Nelahozeves – Podlesí 5:0,
Podlesí – Doksy 2:2, pk. 3:5, Cerhovice – Podlesí 5:1,
Podlesí – Komárov 1:2, Klecany – Podlesí 1:2, Podlesí –
Mníšek 3:1, Podlesí – Vestec 1:2, Vel. Dobrá – Podlesí
2:1, Podlesí – Jíloviště 1:2, Kosoř – Podlesí 4:1.
Výsledky B-týmu mužů: Podlesí B – Sedlčany C 3:3,
pk. 4:3, Dublovice – Podlesí B 1:1, pk. 3:1, Podlesí B –
Bohutín 0:4, Třebsko – Podlesí B 3:2, Podlesí B – Pičín
4:1, Drahlín – Podlesí B 2:3, Podlesí B – Kos. Hora 3:2,
Podlesí B – Luhy 1:1, pk. 5:4, Trh. Dušníky – Podlesí B
0:0 (pk. 3:2), Podlesí B – Sp. Příbram B 1:1 (pk. 4:3),
Nová Ves – Podlesí B 6:2, Podlesí B – Rosovice 2:4,
Březnice – Podlesí B 5:1.

Dále pak 30. dubna naši hasiči u Pivovaru Podlesí stavěli
a hlídali májku. Samozřejmě, jako každý rok, ji uhlídali.
Současně se opékaly špekáčky a sedělo se do ranních
hodin. Na druhém konci Podlesí - na Drmlově Poli, se
pálily čarodějnice. Na starosti je měl Evžen Pospíchal,
který připravil bezvadné posezení pro příchozí. Sešlo se
nás zde hodně.
Nezapomnělo se samozřejmě ani na pietní akt, během
nějž byly 8. května pokladeny věnce a uctěna památka
obětem války.

Rezervní tým mužů obsadil v Okresním přeboru
Příbramska osmé místo, když měl stejně jako áčko jarní
část o pár bodů horší než tu podzimní a celkově si připsal
38 bodů.

Zároveň probíhá jednání s projektantem, který bude
projektovat „chodník“ od pomníku k hasičárně (po pravé
straně).
Bohužel, projektantů je v dnešní době málo a jsou velice
vytíženi, takže projektování trvá velice dlouho. Další
několikaměsíční zdržení, než bude vydané stavební
povolení, je pak na příslušných úřadech. Ale věřím, že
do konce roku budou mít zmíněné projekty stavební
povolení vydané. Marcela DUŠKOVÁ
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Tým mladších žáků se zúčastnil turnaje v Rakousku
Zajímavý zážitek a řadu zkušeností načerpali v závěru
sezony členové družstva mladších žáků podleských
fotbalistů.
Se svými trenéry a spoluhráči z Bohutína se zúčastnili
velkého
mezinárodního
turnaje
v rakouském
Salzburku. Tohoto turnaje se letos zúčastnilo sto týmů
z nejméně deseti různých zemí v kategoriích od U8 až
po U15. Naši fotbalisté hráli v kategorii U13.
V základní skupině se kluci postupně utkali s Výběrem
Salzburku (výhra 2:0), českým týmem FC Boskovice
(0:0) a německými TSG Bad King (prohra 0:1) a TSV
Isen I (prohra 0:1).
Získané čtyři body znamenaly, že se tým posunul do
skupiny o 13. až 16. místo. Tam se utkal s TJ Sokol
Libiš (výhra 3:1) a italským Emilia Poggese II (prohra
0:1). V konečném pořadí tak tým podleských kluků,
který se podobného turnaje zúčastnil vůbec poprvé,
SPORT

skončil na čtrnáctém místě. Naši fotbalisté po celou dobu
turnaje hráli se všemi soupeři krásná a vyrovnaná utkání.
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Triatlon Brdonoš vstoupí do své druhé dekády existence

Dávejte pozor na bezpečnost na turistických trasách!

V sobotu 27. července se uskuteční tradiční triatlon Brdonoš. Letos je připraven jeho 11. ročník. Zúčastníte se?

Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by proto i
nadále zůstat volně přístupná a při dodržení nutných
pravidel pohybu v ní, i pravidel ochrany přírody, sloužit
všem především k rekreaci a turistickému i sportovnímu
vyžití.

Triatlon Brdonoš je tradiční závod, jenž svou jedenáctiletou historií láká všechny amatérské sportovce, kteří si chtějí
vychutnat nádherné prostředí Brdské vrchoviny umocněné fantastickou atmosférou samotného závodu. Uzavřená
cyklistická trať bez narušení jakýmkoli jiným, než cyklistickým provozem nabádá k podávání jedinečných výkonů
a ke spoustě zábavy, která na účastníky čeká v podobě osvěžujícího přejezdu brodu, technického „velbloudího hrbu“
či zábavného „pump tracku“.
Od samotného rána probíhají dětské závody, dětský duatlon, který vykouzlí úsměv všem dětem, které mají chuť
vychutnat si pohyb v přírodě, ať už během nebo jízdou na kole. Vše probíhá na zabezpečené trati za dohledu
organizátorů. Během dne je připraven bohatý program včetně dětské diskotéky a vše je završeno obrovským
ohňostrojem.
Pokud jste nezaregistrovali, tak vězte, že registrace byla již spuštěna a opět se rozdávalo těm nejrychlejším startovné
zdarma. Za muže jej získal Petr Štefl, za ženy Jana Lenemayer a v týmech byli nejrychlejší Barakura.
Tradice:
•

tradičně se můžete těšit na jeden z nejkrásnějších triatlonů, který tento svět může nabídnout, neboť jde přeci
o náš, váš triatlon Brdonoš

•

tradičně se bude konat dětský duatlon, takže kindery s sebou a opět bude pro ně připraven bohatý program

•

tradičně se u nás dobře najíte a napijete – stany, stánky s neuvěřitelným množstvím všeho dobrého

•

tradičně pošleme všechny děti do postele monstrózním ohňostrojem, abychom pak mohli…

•

tradičně oslavíme celý den naplněný vašimi sportovními výkony, které nejen vám, ale i těm proevropsky
přihlížejícím čumilům, braly dech

•

tradičně to rozpálíme s pořádnou LATE NIGHT SHOW – Djś, holky nahoře bez, kluci s dychtivými pohledy,
barmanská show

Opět bude omezený počet startujících a nebude možno se přihlásit na místě! Pouze s přihlášením dopředu a
uhrazeným startovným se dostanete do závodu. Těšíme se na vás! Vaši Brdonošové

Klub českých turistů se zamýšlí nad bezpečností pěších
turistů, lyžařů a cykloturistů na společných trasách tak,
aby se ani jedna skupina turistů necítila ohrožena.
KČT nepřísluší legislativní řešení, ale přichází s výzvou
ke vzájemné ohleduplnosti.
SPOLEČNÝ KODEX VŠECH TURISTŮ
1. Základním pravidlem je ohleduplnost k ostatním
uživatelům cest i k přírodě.

7. Do přírody vyrážíme všichni relaxovat a nikoli se
hádat a rozčilovat.
KODEX PĚŠÍHO TURISTY
1. Na společných cestách nechej projíždějícím cyklistům
volný pruh k projetí.
2. Při chůzi sleduj provoz před sebou i za sebou a
upozorni ostatní ve skupině na průjezd cyklistů.
3. Dej cyklistovi signál, že o něm víš.
4. Hlídej své děti a psy, aby nevběhli náhle cyklistovi pod
kolo.
KODEX CYKLISTY

2. Mysli na to, že při kolizi jsme všichni zranitelní.

1. Nejezdi po cestách, které jsou označeny jako zakázané
pro cyklisty.

3. Při nasazených sluchátkách hůře vnímáš zvuky z
okolí, buď proto ostražitější.

2. Ovládej své kolo, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj
svoji technickou a fyzickou zdatnost.

4. Pro zastávky a odpočinek zvol místo mimo cestu.
5. Své odpadky odnes s sebou.

3. Vždy upozorni v dostatečném předstihu ostatní
uživatele cesty o svém úmyslu je předjet, aby mohli včas
zareagovat.

6. Chraň značení tras, upozorni na jejich závady.

4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost

Neznámý vandal strhl během voleb vlajku Evropské unie
Bohužel, nejen dobré zprávy mohu napsat do letního
Podlesáku. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu
totiž byla neznámým vandalem stržena z budovy
obecního úřadu vlajka Evropské unie.
Základním principem těchto symbolů byla a je úcta,
která se v civilizované společnosti respektuje. To, že se
ne každý ztotožňuje s Evropskou unií, s jejím
přesvědčením, je jisté. Je to samozřejmě každého názor
a rozhodnutí. Ale to, že svůj opačný názor propaguje
tímto způsobem, je neomluvitelné. A to se zde nebudu
vyjadřovat o morálce a slušnosti vandala, který si bez
zábran a studu dovolil lézt přes okno po budově
obecního úřadu, aby vlajku ze zdi sundal.
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Navíc měl vandal špatnou rozlišovací schopnost - co je
majetek obce a co je majetek jeho. Tyto vlajky jsou
majetkem obce; jen obec rozhodne, kdy vlajky pověsí a
zároveň rozhodne, kdy je sejme. Pro každého dalšího by
měly být vlajky v majetku obce ,,tabu".

Tento příspěvek vkládám k zamyšlení.

Vzkaz vandalům – obec do budoucna žádný druh
vandalismu tolerovat nebude.

Snad se v budoucnosti v naší obci nedočkáme už ničeho
podobného. Marcela DUŠKOVÁ, starostka obce

DĚNÍ V OBCI
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Představujeme spolek Agentura permonia promotion

Celý týden jsme si hráli na čarodějnice a čaroděje

Vážení čtenáři Podlesáku, dovolte mi, abych představil
nový spolek, který vznikl během letošního jara.

a to od května do října. Záleží samozřejmě na počasí a
dalších okolnostech.

Spolek má název Agentura permonia promotion z.s. a
má sídlo v Novém Podlesí. Hlavní spolkovou činností
bude organizace různých aktivit, kulturních a dalších
akcí. Myšlenka založení tohoto spolku vznikla již dříve,
při přemýšlení, jak akcím, které již nějakou dobu
pořádám, dát oficiální, důvěryhodnější tvář.

Nejbližší mše svatá se bude konat v pondělí 24. června
od 18 hodin. Celebrovat ji opět bude páter Robert
Cieszkowski. Po mši svaté bude následovat ještě
červnová pobožnost. Oproti té květnové jsme ještě
připravili možnost pro ty, kteří budou chtít před
ceremonií přijmout Svátost smíření. Budou tak moct
učinit. Půl hodiny před začátkem mše svaté bude páter k
dispozici v místní kapličce.

Další celodenní výlet čekal podleskou školku do areálu
Toulcova Dvora v Praze. Sem učitelky s dětmi vyrazily
v rámci spolupráce se spřátelenými EkoŠkolami.

Postupem času by měl tento spolek převzít pod sebe
všechny akce, které již nějakou dobu organizuji pro obec
Podlesí.

Ovšem toto rozhodně nebude jedinou akcí, kterou bude
letos spolek pořádat. O další činnosti se dozvíte
z podzimního Podlesáku.
Dovolte mi na závěr požádat Vás o spolupráci při
propagaci jednotlivých akcí. Není v našich finančních
možnostech před každou akcí každému vhodit do
schránky pozvánku. Prosíme vás tedy o spolupráci při
předávání informací svým blízkým, kteří třeba nemají
možnost sledovat obecní nástěnku nebo nemají cestu
kolem kapličky, kde vždy budou viset aktuální
informace o nejbližším datu konání.

První akcí, kterou si pod svá křídla spolek vzal od jejího
začátku, je obnovení tradice mše Svaté před kapličkou v
Novém Podlesí. Před mnoha lety se mše, dle pana
faráře Roberta z Březohorské farnosti, zcela jistě u
kapličky konaly. První mši svatou jsme mohli
společně slavit 23. května. Bylo až neuvěřitelné, jak
nám ten den vyšlo počasí. Absolutní azuro. A to
ještě den před tím celý den propršel. Možná i proto
se nás ten den sešlo před kapličkou okolo dvaceti.
Nyní, prakticky s odstupem dvou týdnů, mohu akci
zpětně hodnotit jako velmi zdařilou. Věřím, že jsme
mohli být přítomni při založení nové tradice. Pan
farář byl dokonce tak nadšený z průběhu celé akce,
že jsme se rovnou dohodli na tom, v jakých
intervalech bychom v této akci chtěli pokračovat.
Bude-li zájem ze strany občanů, bude se konat mše
svatá před kapličkou v Novém Podlesí každý měsíc,
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Také nabízíme možnost pozvat vás vždy osobně,
telefonicky nebo emailem, popřípadě pozvánku vhodit
do schránky. Pokud nechcete, aby vám nějaký termín
utekl, registrujte se na tel. čísle 605 996 402, mailem:
permonia-promotion@seznam.cz, nebo osobně v
Novém Podlesí č.p. 93. Taktéž velmi oceníme veškerou
vaší zpětnou vazbu k akcím nebo třeba nápady na jiné.
Přeji krásné letní dny! V. KNECHTL, předseda spolku

Výlet do Toulcova Dvora
Během připraveného programu se děti například
dozvěděly, co všechno se musí stát, než se vylíhne
kuřátko nebo narodí hříbátko. Co mláďata umí hned a co
se musí naučit od rodičů. Poté pracovaly s obrázky a
prošly si připravené úkoly.
Ve druhé části programu se pak podleská skupinka
vydala k přírodnímu areálu, kde mohla vidět les, louku,
mokřad, podmáčenou olšinu, pole, sad i pastviny.
Nejdůležitější však byla možnost kontaktu se zvířátky.
V hospodářství jsme navštívili drůbež, králíčky, kozy,
prasátka i kravičku. Děti si vyzkoušely, jak být se
zvířátky v bezpečném kontaktu a mohly si pohladit malé
králíčky i kozičky.
Čarodějnický týden
Všechny děti milují kouzla, čáry, vaření lektvarů,
kostýmy a tajemno, které se vztahuje k tradici pálení
čarodějnic. Kouzelnický týden jsme si patřičně užili.
Děti vyráběly kulisy, malovaly čarodějnice, modelovaly
pařáty a netopýry. Prostě celá školka se zahalila do černé.
Nevyzpytatelnost jarního počasí nám tentokrát překazila
plány na odpolední akci s rodiči. Bylo nám to strašně líto,
protože jsme si s přípravami dali všichni opravdu
záležet. V kuchyni se také holky otáčely, aby připravily
pochoutky z žabích stehýnek a netopýřích ocásků nejen
pro děti, ale také pro rodiče. Vyšší moc rozhodla za nás

a musely jsme pálení BABY JAGY zrušit. Protože měly
děti připravené opravdu nádherné kostýmy, přesunulo se
soutěžení, řádění a tančení do prostor školky a děti
dováděly v dopoledních hodinách. Čarodějnickou
maturitu nakonec složili všichni malí čarodějové i malé
kouzelnice.
Jitka LAVIČKOVÁ, ředitelka školy

ZPRÁVY Z MATRIKY OBCE PODLESÍ
Úmrtí
LEDEN: Václav Vítek (75 let), Věra Štvánová (93)
ÚNOR: Bohumil Smrček (78)
BŘEZEN: František Procházka (70), Hana Kunická (86)
DUBEN: Marcela Trnečková (74)
KVĚTEN: Jiří Čapek (63)
Upřímnou soustrast!
Narození
BŘEZEN: Kamil Bočinský
DUBEN: Maxmilián Mottl
KVĚTEN: Marek Uhlíř
Blahopřejeme rodičům k narození jejich štěstíčka!
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Děti si užily výlet a pak pozvaly maminky na wellness

Hasiči odstartovali novou sezonu sportovně i pracovně

Během jara prožily děti z MŠ v Podlesí se svými
učitelkami opět několik skvělých akcí, na které budou
dlouho vzpomínat. Pojďme se v krátkosti tyto akce
připomenout.
Výlet do Martinic
Velkým zážitkem byl výlet za koníčky do Martinic. Po
vystoupení v Březnici nejprve výpravu čekala pohádka
Princ Bajaja v zámecké zahradě. Děti si po pohádce
mohly vyzkoušet brnění, meče, usednout na trůn, projít se
mezi pohádkovými kulisami, vystřelit si z luku nebo
potěžkat dračí vejce.
Po pohádce následovalo putování do nedalekých
Martinic. Špunti se na poníky hodně těšili, a tak cesta mezi
poli rychle utekla. Po obědě nám přivedli dva poníky,
dostali jsme ochranné přilby a už se rajtovalo. Jezdili i naši
nejmenší školkáčci a moc se jim to líbilo.
V měsíci dubnu odstartovali hasiči letošní sezónu. A to
jak ve smyslu soutěžení, tak i práce.
Wellness pro maminky
Za to, že se maminky o děti celý rok starají, tak se děti na
Den matek postaraly o maminky. Školka se tak proměnila
na wellness centrum, kde byla jóga, společné tvoření,
manikůra, kosmetické studio a kadeřnické služby, včetně
obarvení vlasů. Příští rok určitě přidáme i stříhání 😊.
Zápis do školky
Začátek května patřil zápisu dětí na nový školní rok. Moc
nás potěšil zájem
o naší školku,
ale,
bohužel,
nemohli
jsme
vyhovět všem.
Měli
jsme
připravených
deset
volných
míst a ty jsme
zaplnili.
Na
maláčky
čekala výtvarná
činnost, při které
si
vyrobili
včelku,
která
byla skoro větší
než oni sami.
Strana 12
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Během dubnových nedělí a všedních dnů jsme se sešli na
louce vedle fotbalového hřiště v Podlesí a trénovali
útoky a běh na 100 m s překážkami. K tomu jsme, i přes
nevlídné a velmi studené počasí, odjeli první květnový
víkend trénovat do rekreačního střediska „Sobeňák“.
Od doby, co máme novou „mašinu“, trénujeme častěji a
bereme požární sport opravdu jako sport a chceme se na
soutěžích umístit vždy co nejlépe. Když se ohlédneme
rok či dva zpět, je vidět, že se nám častější tréninky
zúročily, a tak v tom chceme pokračovat – tedy
především tým mužů.
Tým žen je pro letošní sezónu trochu oslaben, protože
vypadly dočasně tři členky a jedna náš tým opustila.
Doplnit tým čtyřmi novými silami není jednoduché, ale
pro potřeby okrskové soutěže se nám to podařilo.
Okrsková soutěž se uskutečnila v sobotu 11. května na
hřišti Spartaku Příbram. Současně v tento den probíhal
v obci Podlesí sběr nebezpečného, elektro a kovového
odpadu. Museli jsme tedy na ten den povolat co nejvíce
členů. A podařilo se nám to, takže „klaply“ obě akce.

skvělého času 22,61 s. Ženy vybojovaly krásné 2. místo.
Za zmínku stojí i skvělé umístění dvou našich členů
v soutěži jednotlivců. V běhu na 100 m s překážkami
všechny porazil Tomáš Kvasník a druhý skončil Tomáš
Kolařík. Oba si tedy odvezli o medaili navíc.
Do okresní soutěže postoupila obě družstva – muži
přímo a ženy jako náhradník. Tým však nakonec
nepostavily, neboť se o postupu dozvěděly dva dny před
soutěží a měly málo času na natrénování disciplín.
Okresní soutěž se konala v neděli 2. června v Březnici.
Soutěžilo se tentokrát ve třech disciplínách – požární
útok, běh na 100 m s překážkami a štafeta 4x100 m. Před
soutěží muži trénovali jen jednou a ze soutěže odjeli
s diplomem za 7. místo (soutěžilo 11 týmů).
Kromě zmínky o soutěžích nesmím zapomenout ani na
tradiční přípravu a stavění máje, kterého se naši členové
zhostili opět na výbornou. A jako tradičně, tak i letos,
pomohl pan Sýkora se svou technikou. Všem přeji krásné
a pohodové léto.
Martina KOLAŘÍKOVÁ

Na okrskovou soutěž odjel jeden tým mužů a jeden tým
žen (nově postavený). Soutěžilo se v požárním útoku a
v běhu na 100 m s překážkami. V obou disciplínách
naši muži skončili na 1. místě, a tak logicky brali
prvenství i celkově. Mimochodem, při útoku dosáhli
ŠKOLKA

HASIČI
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Po tvoření si děti odnášely zajíčky, klíčenky i přáníčka

Další školní rok nám končí, dovolte mi poděkovat

Také během měsíců dubna a května se mohly děti
zúčastnit tradičního tvoření v knihovně. Uskutečnila se
celkem tři setkání, přičemž vyrábění 28. května se
zúčastnilo zatím rekordních 15 dětí (včetně batolat).

Ušli jsme neskutečně dlouhý kus cesty, který utekl tak
rychle, že jsme se nestačili ani rozkoukat. Šli jsme
rychle, pomalu, zběsile, líně, vesele, smutně, volně nebo
v řadě. Prostě tak, jak to v životě chodí, ale nikdy nešel
nikdo sám, a to je to nejdůležitější a nejkrásnější - ta
naše školková rodinka.

KNIHOVNA PODLESÍ
Knihovnice: Tereza Kolaříková
Telefon: 720 106 346
Mail: knihovna@obecpodlesi.cz
Web: obecni-knihovna-podlesi.webnode.cz

Nejprve děti 9. dubna vytvářely velikonoční ovečky a
zajíčky na kolíčku, 7. května se pak pustily do dárečků
pro maminky (zápich do kytičky – motýlek + přáníčko)
a 28. května si pak vytvořily pro sebe, kamaráda nebo
rodiče klíčenky z knoflíků.

POZOR! Knihovna bude v červenci, srpnu a září
uzavřena! Otevřena bude od 1. října.

Poslední tvoření před prázdninami se uskuteční
v podleské knihovně 25. června.

Výpůjční doba: 2 měsíce (půjčování knih zdarma)

Během května se v podleské knihovně objevilo dalších
osmnáct nových knížek: Lakomec (autor: Moliére),
Tiché roky, Slepá mapa, Hotýlek a Hana (vše Alena
Mornštajnová), Důchodkyně nestřílejte a Zač je života
loket (Marcela Mlynářová), Jak se žije padesátkám
(Daniela Kovářová), Smrtící tajnosti (Robert Bryndza),
Ohnivý sloup (Ken Follett), Sestry (Bernard Minier), 365

nápadů, jak se bavit v přírodě, Moje první knížka 3-6 let,
Deník malého poseroutky 4 – Psí život, Deník malého
poseroutky 5 – Ošklivá pravda, Deník malého
poseroutky 6 – Ponorková nemoc, Deník malého
poseroutky 7 – Páté kolo u vozu (Jeff Kinney) a 101
psích triků pro děti.
Tereza KOLAŘÍKOVÁ

Vlastnit psa znamená mimo jiného i řadu povinností
Chov zvířat náleží odnepaměti mezi nejrozšířenější
záliby. Téměř každý někdy choval nějakého psa, kočku,
andulku, anebo se o ně alespoň staral. Nikoho tak jistě
nepřekvapí konstatování, že chování a reakce zvířete
mohou být někdy nepředvídatelné. V jejich důsledku pak
může docházet ke vzniku i velmi vysokých škod.

Inu, vlastnit psa není jen radost a láska k němu. Společné
soužití je spojeno s mnoha paragrafy, které kladou na
majitele poměrně značné nároky, závazky, povinnosti a
vrchovatou míru odpovědnosti. Základní povinností
majitele psa je dostatečně vysoký a perfektně udělaný
plot, aby bylo psovi zamezeno opustit pozemek.

V naší obci se v poslední době množí stížnosti na volně
pobíhající psy bez dozoru majitelů. Opakovaným
problémem jsou psi, kteří se pohybují v cizích
zahradách, často i poničí cizí ploty. Může se stát, že
majiteli uteče pes, ale pokud se však útěk vašeho psa
stane každodenním pravidlem a navíc se jedná o velkého
a nebezpečného jedince, stává se takový problém
vážným a mnohdy hraničícím s ustanoveními zákona.

Ale nejen volně pobíhající psi přidělávají starost, ale i
jejich venčení po obci. Bohužel se najdou majitelé
pejsků, kteří po svých miláčcích uklidí jen občas nebo
nikdy. Za nepořádek, který po venčení zůstává, nemohou
zvířata, ale lidé. Uklízet po psech je povinnost toho,
komu se pes na veřejných prostranstvích vyvenčí. Je
třeba mít stále na paměti, že všude si mohou hrát děti a
všude se pohybují lidé.

Odpovědnost za svého psa má vždy majitel a ten je
tedy zodpovědný i za způsobené škody.

Jedno z míst, kde se po psech neuklízí, je cesta k lesu
okolo obecního rybníčka. Další místo je v uličce u
hájovny nad mateřskou školkou. Zde nastává velký
problém nejen pro lidi, kteří zde prochází, ale hlavně pro
personál mateřské školky, který musí při vycházkách
s dětmi koukat, kam mohou šlápnout. Takových míst je
v obci více.

Obec Podlesí má vydanou obecně závaznou vyhlášku (č.
1/2008), která stanovuje povinnosti při zajištění pohybu
psů na veřejných prostranstvích na území obce. Pohyb
psů v obci je možný pouze na vodítku a vyjma malých
plemen opatřit psa náhubkem. Pro volný pohyb psů jsou
vymezeny prostory mimo souvisle zastavěné území
obce. Ale i v těchto prostorech je volný pohyb psů
možný pod neustálým dozorem a přímým vlivem osoby
doprovázející psa.
Strana 6

Čas loučení
Jakmile se oteplí a léto převezme vládu, víme, že je čas
se rozloučit. Jako každý rok musíme odpojit vagónek
s našimi školáky (na snímku) a nechat je jet po jiné
koleji. Vždy je nám to moc líto, ale jsme hrdé na jejich
přípravu, kterou výborně ukázaly na zápisech do
základních škol.
Věřím, že ukážou neuvěřitelné, že se neztratí, že mají
pro strach uděláno a že kamarádství, která se zrodila ve
školce, jsou na pořád a třeba i lásky, které rozcinkaly
nejedno srdíčko vydrží… No nechme se překvapit. Jsme
rádi za pohodový rok s rodiči, za jejich pomoc.
DĚKUJEME!!!
Na volná místa našich „tahounů“ nastoupí nováčci, na
které se moc těšíme. Věřím, že se novým dětem a
rodičům bude u nás líbit. Věřím, že si nebudeme kazit
krásné dny zbytečnostmi.
Investovali jsme
V tomto roce jsme opět čerpali šablony z MŠMT, což
jsou dotační peníze, z kterých jsme mohli zaplatit
spousty akcí a výletů pro děti, pomůcky a hračky a
z kterých Vás čekají krásná setkání v novém školním
roce. Získali jsme dotaci na rozšíření herních prvků na
zahradě a dokončili jsme zahradní úpravy. V současné
době máme překrásnou, udržovanou, osázenou a herními
prvky vybavenou zahradu.
Spolupráce s obcí a hasiči
Naše spolupráce se starostkou obce Marcelou Duškovou
je velmi funkční a bezproblémová. Paní starostce na
školce záleží a je to vidět. Jsme rádi, že je na obci účetní
Věra Jechurová, která vše ví a zná a se vším nám skvěle
pomůže a poradí, jsme rádi za zastupitele, kteří zdravě a
se zájmem rozhodují. DĚKUJEME!!!
Celý rok jsme opět spolupracovali s Wildou Hohlem a
Terezkou Kubů s SDH Podlesí. Pravidelně přicházeli,

Proto apeluji na majitele pejsků, aby si po svých psích
kamarádech uklízeli. Poprosím o ohleduplnost k nám
všem ostatním.
Marcela DUŠKOVÁ, starostka obce
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aby z těch našich špuntů vymodelovali skutečné hasiče.
A musím říct, že často to nebylo jednoduché a klidné. A
přesto vydrželi! DĚKUJEME!!!
Máme skvělý tým
A nakonec ten nejdůležitější a nejúžasnější článek naší
školky a to jsou holky ze školky, které jely na plný plyn,
nad rámec pracovní doby, často bez nároku na odměnu.
Hanka, Iva a Monča pracovaly s dětmi ukázkově, velmi
zodpovědně a intenzivně.
Martina skvěle vedla naši jídelnu, výborně hospodaří s
financemi a pracuje s příkladnou pečlivostí.
V kuchyňce máme skvělou a neskutečně pracovitou
Lídu, která s naší Jíťou tvoří výborný tým. Na pozici
školnice k nám nově přibyla Irča a zapadla hned, jak
poklice na hrnec.
Vážím si toho, že mám takový pevný, férový, pracovitý
a veselý tým.
Moc Vám, holky, DĚKUJI!!!
Přeji všem úžasné, láskou, pohodou a smíchem
provoněné léto a nezapomeňte – dokud máme komu a za
co poděkovat, jsme šťastní lidé!
Jitka LAVIČKOVÁ, ředitelka školy

Srdečně zveme všechny školkové i neškolkové na velkou zahradní Kiss párty
v pátek 28. 6. od 16 hod na zahradě Mateřské školy v Podlesí
ŠKOLKA
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Připomínáme významné osobnosti z naší obce

Začtěte se do malé ukázky a inspirujte se na výlet

Byl druhým synem ze čtyř dětí, které se narodily
horníku Eduardu Lukavskému, majteníku čp. 10 ve
Starém Podlesí. Druzí jeho sourozenci byli o něco
starší, sestra Terezie a oba mladší bratři Eduard a
Stanislav.

Pro letní číslo Podlesáku jsme vybrali úryvek tentokrát nejen pro inspiraci pro
četbu, ale tak trochu i pro inspiraci na prázdninový výlet. Úryvek je z knihy
příbramského autora Jana Čáky s názvem Toulání po Brdech - strana 75. Pokud
byste se chtěli dozvědět o dalších zajímavých místech z našeho okolí, přijďte si
knihu půjčit!

Divadelní herec a spisovatel
Josef Lukavský (18.8.1874 - 12.3.1930)

Hora, kde sídlí právoplatný vládce brdského lesa

Zkoušel bídu havířského dítěte a viděl té bídy mnoho i
v rodinách dětí, s nimiž prožíval své mládí. Vychodiv
obecnou
školu
na
Březových
Horách,
navštěvoval v letech
1884 - 1886 reálné
gymnázium v Příbrami.
Zanechav studií stal se
brzy na to písařem v
advokátní kanceláři Dr.
Maxe
Alemanna,
pozdějšího starosty města.
V jeho kanceláři písařil
čtyři roky. V té době se
stal členem „Jednoty divadelních ochotníků" v Podlesí a
přidělovány mu byly ve hrách jednotou dávaných
významné role. Zálibu pro divadlo přejal od své sestry
Rézi, která rovněž měla herecký talent a učinkovala se
zdarem ve hrách, pořádaných katolickou jednotou v
Příbrami.

vrozené nadání ho vedly k napsání četných lidových
dramat sociálně podbarvených. Některá byla hrána v
pražských předměstských divadlech - Kamenný ideál,
Slunce, sociální drama o čtyřech dějstvích, v němž
převedl scény ze života podleských havířů; Májová noc
z téhož prostředí (o třech dějstvích). V rukopise zůstalo
ještě deset jiných her.

Možná, že jste už také přišli na roztomilou figurku zhotovenou převážně ze
smrkových šišek, představující vousatého fořta s dýmkou v ústech, puškou přes
rameno a sukovicí v ruce. V brdských chaloupkách stávaly tyto naivní plastiky
na policích mezi džbánky a vyrovnanými talíři, nebo zdobily okna vyložená na
zimu mechem. Šiškoví fořti jsou částí lidového umění na Podbrdsku,
zastoupeného především řezbářstvím. Zvlášť významná je zde oblast
Příbramska. Jako horníci zhotovovali štufnverky (z krystalických minerálů
slepené jeskyňky oživované figurkami havířů a skřítků), tak lidé, kterým dával
obživu les, vytvářeli tyto půvabné šiškové panáčky.

Fabián či Babí Jan
Podle pověsti byl
rytířem, kterého jeho
milenka zaklela
v lesního ducha.
Jeho sídlo je na hoře
Velká Baba u Hostomic,
kde se nachází kámen
zvaný Fabiánova postel.
Má se zjevovat také na
hoře Plešivec, kde má
svoji zahrádku.
Je mu přičítáno táhlé
děsivé houkání, jinak
však má být neškodný.

Kde se zrodila ona fantazie a cit, to nenapodobitelné, co dnes nazýváme lidovým
uměním? Poprvé jsem uviděl šiškového fořta v depozitáři dobříšského muzea a
pak jsem podobné nacházel na Příbramsku, Hořovicku i Rokycansku. Zajímal
jsem se o autory těchto plastik. Jedny z nejhezčích vyráběl za první republiky dělník Vojtěch Walter ze Starého
Podlesí u Příbrami, ve Velcí je zhotovovala rodina Mazných a jedním z posledních výrobců byl ještě v šedesátých
letech lesní dělník na odpočinku Antonín Procházka z Komárova. Šiškovým fořtům říkávali také fabiáni.
Fabián je dobrý duch brdského lesa. Pročteme-li místní pověsti, najdeme tu řadu duchů a pohádkových zjevů. Ale
mezi všemi rarášky, draky, čarodějnicemi, bezhlavými koni a trpaslíky má právě Fabián, brdský Krakonoš, který
sídlí na vrchu Baba, výjimečné postavení.

Na podzim roku 1893 zavítala do Podlesí kočující
Rotova divadelní společnost a pobyla zde dva měsíce.
Lukavský častěji hrál se společností a upozornil na sebe
ředitele Rota svým hereckým talentem, takže mu také
nabídl angažmá. Lukavský přijal a odjel s Rotovou
společností do světa.
Po letech dlouhého putování po českém venkově
zakotvil konečně Lukavský v roce 1902 v Praze v
Pištěkově divadle. V roce 1908 byl přijat Švandou do
„Smíchovské arény". Stal se v ní režisérem. Jeho dalšími
stanicemi bylo Městské divadlo na Vinohradech, kabaret
„Červená sedma" a nakonec Lucerna pod vedením
Hašlerovým.
To bylo až do doby po převratu. Těžká rozedma plic
vedle nešťastného manželství ztrpčila mu život a
donutila ho, aby se vzdal herecké dráhy. V této době tedy
vyvinul bohatou literární činnost. Herecká praxe i
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Lukavský byl rozený komik a životem zatrpklý satirik.
Této své náladě zjednal průchod několika sbírkami veršů
- Kalich rozkoše, Pánové a dámy, Karikatury umělců,
Písničky pro mou milou aj. V próze se pokusil o povídku
i román. Větší románové práce jsou - Komedianti, Píseň
podzimu, Vášnivé ženy. Z knih povídek - Povídky o
milování, Menažerie, novela Kleopatra aj.
Zemřel v Praze 12. března 1930. Tělo jeho bylo
zpopelněno a urna s popelem uložena v urnovém háji na
Olšanech.
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Z HISTORIE OBCE: Hostinec Františka Antropiuse…

… i po letech drží tradici, dnes je zde Pivovar Podlesí
Ze sálu se dveřmi
nechalo vyjít přímo
do prostorné zahrady.
V arkýři
hostince
byla
hasičská
pozorovatelna
–
strážnice.
Odtud
hasiči kontrolovali,
zda někde v obci
nevznikl
požár.
Rozhled do vsi byl
dobrý, jelikož první
domky ve vsi byly
pouze
v
okolí
hostince.

Budova dnešního Pivovaru Podlesí je nepřehlédnutelnou
dominantou obce. Pojďte se s námi začíst do historie této
stavby.

V horním patře byly
soukromé byty a dílna
na výrobu rukavic, kde byly zaměstnané podleské ženy.

Na místě současné budovy Pivovaru Podlesí byl původně
malý, nízký dům s dřevěnou střechou - hostinec, který
vlastnil pan Mikš. V roce 1902 koupili přízemní hostinec
František a Josefa Antropiusovi a následujícího roku
1903 vystavěli patrový dům (hostinec), který byl největší
v Podlesí.

Toalety byly umístěny v přístavku ve dvoře. Pod schody
přístavku byla uhelna.
Zahrada byla rozdělena na malou a velkou. V malé
zahradě byl kuželník (na fotce za Sokoly), u kterého byl
přístřešek, taneční parket, bouda pro ochotníky na kulisy,
pořádaly se tam „čaje“.

Antropiusovi měli syna Emila, který se oženil s
Boženou, rozenou Posová. Ta často ve výčepu čepovala
pivo a obsluhovala hosty.
a to na skladiště prodejny a pokojík. Kuchyně se tehdy
nacházela ve stejných prostorách jako dnes.
Na hostinci byl z boku nápis ČESKO-BUDĚJOVICKÁ
ZAHRADA, což nám napovídá, že se zde točil
Budějovický Budvar. Ten se skladoval ve dřevěných
sudech ve sklepích.
V pravé části tehdejšího hostince byl lokál (dnešní
salónek, předsálí), z něho byl pak vstup do dvou
přilehlých pokojíčků a do sálu. V zadní části sálu se
nechalo postavit jeviště. Po pravé straně stálo podium
pro hudebníky.
Vstup do chodby hostince zdobily krásné dřevěné dveře
s kováním a nádhernou velkou klikou.

Pravidelně zde vystupovalo Ochotnické Podleské
divadlo (na snímku), probíhalo ,,kino“, mikulášské
besídky, schůze a zábavy.

V levé části chodby byl výčep (dnes jsou zde dvě varny
na pivo). Za tehdejším výčepem se nacházela prodejna
(dnešní výčep), která měla vstup z venku. Současná
restaurace za výčepem byla rozdělena na dvě místnosti,

V levém rohu sálu, vedle dveří do zahrady, při zábavách
stával stůl, na kterém byly chlebíčky, salámy, dorty a
někdy i tombola. V roce 1937 se plánovala přístavba
jeviště pro ochotníky, která se však nezrealizovala.
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Ve velké zahradě byl ovocný sad, rybník (všeobecně
zvaný nádržka) s rybami a sádky. U rybníka byly dvě
převlékárny a kabina, kde se tehdy vybíralo za koupání
0,50 halířů a zděná noclehárna určená k přespání
mládeži.
Zahrada ale měla velké využití. Byla centrem zábavy.
Nejen, že se zde scházely všechny spolky, které se zde i
fotografovaly, ale probíhaly zde velké zábavy a soutěže.
1x ročně, vždy v létě, se zde konaly Benátské noce a 2x
ročně byly pořádány kupecké dny. Podrobný popis
těchto akcí nám opět připravila paní Marie Kadlecová a
články vyjdou v dalším čísle.

Dnes …
Od té doby budovu vlastnilo několik majitelů. Od června
roku 2013 se budova stala oficiálně Pivovarem Podlesí,
kterým je dodnes.
Nabízí služby restaurace, penzionu a zabývá se výrobou
piva tradičních pivních stylů i těch méně známých
speciálních piv. Pravidelně zde probíhají svatby, plesy,
semináře, školení, oblíbené vědomostní kvízy… V létě
si nejenom Podlesáci mohou příjemně posedět na
venkovní terase.
Pivovar Podlesí úzce spolupracuje s obcí Podlesí a
Mateřskou školou Podlesí, kdy školka může na sále
pořádat dětské karnevaly, či besídky a obec pak
například zábavy, posezení se seniory nebo vánoční
akce...

Ve dvoře hostince byla maštal, kde byly ustájeny krávy
a dva koně, vedle chlév pro prasata. Součástí tohoto
stavení byla i prádelna pro osobní účely.
V roce 1960 Lidový soud rozhodl o přepsání této budovy
a rybníka na Národní výbor v Podlesí. Při restituci v roce
1991 byla budova navrácena zpět rodině Antropiusů.
…citace paní Ireny Czapkové, z rodiny Františka
Antropiuse a paní Marie Kadlecové, podleské rodačky.
HISTORIE
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