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Podlesák
V Podlesáku také najdete
•
•
•
•
•
•

Zprávy z obecního úřadu
Setkání jubilantů
Školka získala titul ekoškola
Školka se umístila na 4. místě
Fotbalová školka
Úspěchy našich hasičů

28. 11.–29. 11. Vánoční jarmark ve školce
29. 11. Zahájení adventu s Ginevrou
ve Starém Podlesí
30. 11. Rozsvícení vánočního stromku
v Novém Podlesí
1. 12. Vánoční jarmark
7. 12. Čertiáda v Pivovaru
21. 12. Divadelní představení ZROZENÍ
KRISTA u kapličky v Novém Podlesí
24. 12. Rozdávání betlémského světla
5. 1. 2020 Průvod tří králů

Pozvánka na akce

28. 9. Svatováclavská mše svatá
19. 10. Posvícení
19. 10. P osvícenská zahradní slavnost
v Pivovaru Podlesí
20. 10. Posvícení
28. 10. S panilá jízda Podlesím na retromotocyklech
(v případě hezkého počasí)
8. 11. Sběr nebezpečného, velkoobjemového
odpadu a železného šrotu
9. 11. Sběr nebezpečného, velkoobjemového
odpadu a železného šrotu
11. 11. Lampiónový průvod

• Pozvánka na mše
• Posvícenská slavnost
v Pivovaru
• Vzpomínka na K. Oktábce
• Z historie obce
• Fráňa Kučera

Zprávy z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou
již třetí číslo Podlesáku
roku 2019 a opět bych
zde ráda zmínila několik
slov o dění v obci.
V úvodu se zaměřím na aktuální
situaci ohledně plánované opravy
komunikace, „od zrcadla ke Květoňovům“. Původní záměr byl zahájit
stavbu letos v červenci, ale bohužel situace
se v průběhu řízení
změnila. Proto zastupitelstvo obce, na základě ustanovení § 127
odst. (2), písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,
odsouhlasilo zadávací
řízení zrušit a to proto,
že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, včetně
důvodů ekonomických, pro které nelze
po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Vzhledem k dlouhotrvající a nedostatečné
součinnosti dodavatele potřebné k podpisu
smlouvy o dílo již nelze v zadávacím
řízení splnit stanovené termíny realizace uvedené v zadávacích podmínkách.
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S ohledem na povinnost řádného
nakládání s veřejnými prostředky
s péčí řádného hospodáře zastupitelstvo obce následně odsouhlasilo
vyhlásit zadávací řízení znova. O výsledku nového zadávacího řízení
budete informováni.
Ale i jiné zprávy zmíním. Přestože
léto je určeno pro každého hlavně
k relaxaci a odpočinku, u nás v obci

se v prázdninových měsících nezahálelo. Pozornost byla soustředěna
na naše dva rybníky. U obecního
rybníčku byly opraveny lavičky, zábradlí okolo něho. Celkový pohled
na rybníček a jeho okolí je myslím
velmi příjemný. Na Kášáku jsou již
opravené všechny lavičky, ale musely se zde řešit i méně příjemné
situace. První z nich bylo nedovolené táboření ve stanu s rozděláváním
ohňů. Další potíží se staly pravidelné
návštěvy majitelů (ne Podlesáků)
s koňmi. Koně jsou přenádherná
ušlechtilá zvířata, zasluhující si ob-

rovský respekt. To je nezvratný fakt.
Ale bohužel jejich majitelé si po
nich neuklízejí. Což je samozřejmě, nejen na Kášáku, velký problém. Protože na rybník chodíme
relaxovat, odpočívat a koupat se,
exkrementy nechat ležet na zemi
nemůžeme. Někdo to uklidit musí.
Takže tato práce padla na zaměstnance obce. Ale zaměstnanci obce

nejsou od toho, aby uklízeli exkrementy po koních, ale i po psech.
To myslím nemusím zdůrazňovat.

To je vždy povinnost majitelů zvířat.
Nicméně tyto dva problémy se povedlo doposud vyřešit domluvou.
Je to ale opakovaný,letní“ problém.
Věřím, že z nevědomosti. Proto zde
budou nainstalované zákazové cedule a navíc koše na psí exkrementy
a budeme doufat, že bude vše, jak
být má. Po celé léto probíhal tradiční úklid obce, nutná údržba budov
v majetku obce, v rámci BOZP probíhaly revize budov, elektrického

vedení a všech elektrozařízení. Zazlobila nás i hasičská siréna, která
musela být opravena.
Neočekávanou investicí obce byla
nutná rekonstrukce topení v kotelně v mateřské školce. Topení bylo
zde rekonstruované v devadesátých
letech a již dosloužilo. Topení v kotelně prasklo v létě, takže během
prázdnin byl čas začít s opravami.
Dnešní doba se dá nazvat dobou
plastovou
a kartonovou.
Víme dobře, že
odpad tohoto
druhu narůstá neuvěřitelnou rychlostí.
A protože nám
není lhostejné
třídění odpadu,
tak jsme přistavili nové kon-

tejnery na „sídliště u Janáta“. Ty
poslouží dobré věci a myslím, že tím
odlehčí kontejnerům u Kolandů.
A důležitá informace pro Vás – obaly od mléka, džusů… můžete vhazovat do kontejneru na plasty.
Probíhaly ale také sportovní a kulturní akce. V červenci proběhl na
Kášáku tradiční triatlon Brdonoš
Podlesí. Účast byla obrovská jako
každý rok, organizace bezchybná.
V srpnu Kiwanis klub ve spolupráci
s obcí Podlesí
pořádal oblíbené LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI.
Program byl
bohatý, tombola velká
a děti spokojené. V současné době je těžké vyhnout se
termínům akcí
v ostatních obcích a v Příbrami, aby byly akce všude naplněny.
Přesto patří organizátorům velké
poděkování za jejich čas, který věnují nejen přípravám, ale i organizaci samotné.
Z kulturní oblasti s radostí zmíním
první společné setkání našich milých
jubilantů. Na jubilanty se v Podlesí
nikdy nezapomínalo, chodilo se
vždy na osobní gratulace. Letos prvně proběhla změna této zvyklosti.

Pro jubilanty bylo připravené krásné
kulturní odpoledne…

Zapomenout nemohu ani na naši
mateřskou školku. Moc bych chtěla
touto cestou poděkovat paní ředitelce Jitce Lavičkové a jejímu týmu
učitelek, které se vždy účastní s dětmi a úžasným programem na kulturních akcích obce (jarní setkání seniorů, vítání občánků, nově na setkání
jubilantů a při zahájení adventu),
mají vždy připraveny dárečky pro
každého pozvaného hosta, které
děti samy vyrábějí. Ale poděkování
patří samozřejmě rodičům, kteří si
při těchto akcích, konaných hlavně
o víkendech, udělají čas a společně s dětmi na akce přijdou. Velice
děkuji.
Marcela Dušková, starostka obce
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Zprávy z obecního úřadu
První společné setkání podleských jubilantů
V neděli 1. 9. 2019 proběhlo v Pivovaru Podlesí první společné setkání

ček. Program pokračoval tanečním Na závěr setkání obdržel každý juvystoupením skupiny Rebelky, bilant dárek, květinu a následovalo
společné fotografování.

Bylo velmi milé vidět všechny přítomné, jak si své odpoledne užívají.
Marcela Dušková, starostka obce

našich milých podleských jubilantů
a jejich doprovodu. Připraven pro
ně byl bohatý a krásný program.
Slavnostní odpoledne zahájily svými
písničkami děti z Mateřské školy
Podlesí. Ty měly zároveň připraveny pro každého hosta malý dáre-
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které tančily country tanec
a známého „Pepíčka“.
Poté celé odpoledne hrála
Toulavá kapela pana Janouška různé lidovky, na
které se tančilo a zpívalo.

Stížnosti občanů
na nevhodné parkování
vozidel na komunikacích
V naší obci se čím dál častěji vyskytuje problematika s parkováním na
místních komunikacích, kde vozidla stojí přímo na komunikaci nebo
na zelených prostranstvích. S touto
problematikou samozřejmě roste
i množství stížností podleských občanů. Komunikace ve starých zástavbách nejsou dostatečně široké, aby
bezpečně současně projela dvě auta.
Musí zde vždy platit to, že jeden
z řidičů dá přednost druhému. To
pochopitelně funguje.
Ale problém a následné pochopitelné stížnosti vznikají v momentě,
kdy se v těchto úzkých ulicích navíc
parkuje přesto, že majitelé nemovitostí mohou parkovat na svých
pozemcích. Pro stále větší množství
automobilů není na komunikacích
dostatek místa.
K problematice stání na komunikacích se vztahuje zák. č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (dále jen zákon o silničním
provozu). Povinnosti spojené se zastavením a stáním, jsou vymezeny
v § 25 a § 27. Ale jsem si jistá, že to
každý řidič ví a zná.
Pro naše potřeby je hlavně důležitý § 25 odst. 3) zákona o silničním
provozu: Při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při
zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro oba směry jízdy. Jestliže tedy po
stání vozidla nezůstane na pozemní
komunikaci, která je obousměrná
dopravní prostor široký 3 + 3 metry, pak kromě výjimek stanovených
úpravou provozu (parkoviště apod.)
nesmí na této komunikaci vozidlo
stát.

Samozřejmě na naprosté většině silnic III. tříd a místních komunikacích
v obci takto široký prostor nezůstane.
Proto se uvedeným jednáním řidič
dopouští přestupku.
Tyto přestupky dle zákona řeší obecní policie či Police České republiky.
V Podlesí tedy Policie ČR.
Pokud jde o stání na „obecních pozemcích“ (jiných, než pozemní komunikace) – pak může jít o nezákonný zábor veřejného prostranství,
každopádně obec může automobily
vykázat coby vlastník pozemku.
Dalším velkým problémem, o kterém píši opakovaně, je nemožnost
průjezdu společnosti RUMPOLD P, s. r. o. při vyvážení popelnic. V zimě
je problém ještě větší, kdy z důvodu
nevhodného parkování traktorista odmítne do úzkých ulic kvůli zaparkovaným autům vjet, protože tam neprojede. Ale jemu to nelze vyčítat. Bohužel
díky neprůjezdnosti jsou pak rozčílení
ti, kteří neprůjezdnost nezavinili.
Proto znovu apeluji na řidiče, aby
parkovali na svých pozemcích a nevystavovali se riziku řešení přestupku.
Buďme prosím k sobě ohleduplní
a parkujme všichni na svých pozemcích. Tím zajistíme bezpečnost provozu a všichni budeme spokojeni.
Děkuji za pochopení a součinnost.

Obec Podlesí pro své
občany opět připravila

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
a

NEBEZPEČNÉHO
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
na

pátek 8. 11. 2019
a sobotu 9. 11. 2019

Drmlovo Pole
PÁTEK: 8. 11. 2019

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

SOBOTA: 9. 11. 2019
9:00 – 12:00 hodin

Nové Podlesí
PÁTEK: 8. 11. 2019

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

SOBOTA: 9. 11. 2019
9:00 – 12:00 hodin

Staré Podlesí

Marcela Dušková, starostka obce

Pro tvořivé

PÁTEK: 8. 11. 2019

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

Umíš plést, šít, háčkovat, drátovat
nebo jinou ruční tvorbu, se kterou
by ses rád/a podělil/a a předal/a své
zkušenosti? Nebo se něčemu novému přiučil/a?
Potom přijď mezi nás na O becní
úřad Podlesí do zasedací místnosti.
Předpokládané termíny setkání
14. 11. , 12. 12. 2019.
V případě zájmu volejte 724017900
p. Ferková. Rádi přivítáme každého.

SOBOTA: 9. 11. 2019
9:00 – 12:00 hodin

Šárka Ferková
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Mateřská škola Podlesí
Závěr školního roku

V červnu jsme se už všichni těšili na
konec školního roku, kdy už brzy
dětem začínají prázdniny. Ale ještě
nás čekalo spoustu práce. Děti do-

končovaly plavecký kurz v příbramském bazénu a úspěšně tento kurz
s nadšením dochodily. Každý plaváček získal MOKRÉ VYSVĚDČENÍ.
Dokončili jsme projekt 100 let ČR,
úspěšně jsme spolupracovali s SDH
Podlesí s Wildou a Terezkou.

Vrábsko – školka v přírodě
V polovině června jsme s naší školkou odjeli na pětidenní pobyt do
jihočeského kraje, kde jsme s dětmi
spali v jurtách. Tento překrásný Jurta
Camp se nachází v malebném místě
plném lesů a rybníků. Kruhové jurty
byly barevně rozlišené, takže děti si
velmi rychle zapamatovaly, v které
jurtičce bydlí. S dětmi jsme poznávali
krásu přírody. Vyráběli jsme z přírodnin obrazy, poznávali jsme různé
druhy lučního kvítí, vyrobili jsme si
herbář, lapače snů, malovali jsme

si sluníčko na kamínky, které si děti
mohly navléknout na kůži a měly
překrásný náhrdelník.
Každý večer jsme si udělali ohýnek
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a svolávali jsme se naším rituálním
pokřikem. Tím jsme zahájili večerní

zpívání s doprovodem kytary. Náš
pobyt jsme zakončili oslavou Slunovratu. Celý týden se o nás starala naše kuchařinka Lída. Děti byly
opravdu nadšené, tak jsme si slíbili,
že se sem zas příští rok vrátíme.

Získali jsme
mezinárodní titul Ekoškola
Program Ekoškola pro MŠ je v České republice otevřen pro všechny
zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo
dvouleté testování.

S naplněním metodiky a témat Ekoškoly přichází i ocenění. Jestliže
škola úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou.
V neposlední řadě tak program
přináší značné zviditelnění školy.
Naše školka se zapojila do mezinárodního projektu Ekoškola a začali jsme
zodpovědně pracovat na získání titulu.
První rok jsme se seznamovali s tříděním odpadu a jeho zpracováním,

OCENĚNÍ EKOTÝMU
Mateřské školy
Mateřská škola Podlesí
na základě auditu konaného dne 26. 4. 2019 a posouzení zprávy z auditu
komisí, vám udělujeme

mezinárodní titul Ekoškola
platný po dobu 2 let.
Oceňujeme Vaši kvalitní práci, kterou v programu děláte a nadšení, se
kterým jste se do něj pustili. Udělení tohoto titulu opravňuje vaši školu
užívat vlajku, logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou.
Tímto vám a celé škole gratulujeme!
Mezinárodní program Ekoškola
Vzdělávací centrum TEREZA,z.ú., Haštalská 17, Praha1, 110 00

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli,
rodiči, vedením školy, provozními
zaměstnanci a dalšími členy místní
komunity. Díky spojení metodiky
7 kroků s konkrétními tématy je
Ekoškola na celém světě oceňována
jako program, který přináší výsledky
na mnoha úrovních:
• dělá školu šetrnější k životnímu prostředí
• umožňuje žákům, dětem rozvíjet do‑
vednosti a návyky, klíčové kompetence
užitečné pro jejich další život
• posiluje demokracii ve škole a partner‑
ský přístup dospělých a dětí
• pomáhá zapojovat místní komunitu do
života školy a školu do života komunity.

další rok jsme se zapojili do projektu
WE EAT RESPONSIBLY, v překladu
JÍME ZODPOVĚDNĚ. Cílem tohoto
projektu, je pomoci dětem zjistit, kde
lidé ze školy a okolí berou dnes potraviny, co vůbec jedí a kdo to jídlo uvaří.
S celým projektem nám pomáhá naše
koordinátorka p. učitelka Hanka Šínová, která sestavila tým dětí a plán, jak
zodpovědně spotřebovat potraviny
a co je potřeba zlepšit.
A protože náš ekotým byl skvělý a šikovný, získali jsme ZELENOU VLAJKU, kterou si slavnostně v Senátu
ČR převzala hlavní koordinátorka
projektu Hanka Šínová, ředitelka
MŠ Podlesí Bc. Jitka Lavičková MBA,
paní starostka Marcela Dušková,
vedoucí školní jídelny Martina Mátlová a za rodiče p. Lenka Hošková.
Gratulujeme!!!

Mateřská škola Podlesí
Zahradní slavnost
Jako každý rok se musíme rozloučit
s našimi šikovnými předškoláky. Pro
rodiče jsme si na rozloučenou se
školním rokem připravili pohádku
Ať žijí duchové.
Dětem se představení opravdu povedlo a ukázaly, co všechno se naučily. Pohádka byla s doprovodem
písniček a tanečků. Se slzami v očích
všech maminek, děti sklidily velký
potlesk. A nastává čas se opravdu
rozloučit. Naše paní starostka M.
Dušková měla pro děti připravené
balíčky a všem dětem popřála mnoho úspěchů ve školních lavicích.
Hlavní slovo měla naše paní ředitelka Jitka Lavičková, která se také
s dojetím loučila s našimi školáky
a zároveň přivítala do naší školky
naše nejmenší dětičky, které od září
budou navštěvovat MŠ v Podlesí.
Celou zahradní slavnost doprovázelo rádio KISS s Bárou a Romanem.
Jako vždy měli pro děti připravené
soutěže, písničky a Kisspatrolky
malovaly dětem na obličej krásné
obrázky. Maminky napekly výborné
sladké i slané pochoutky a Pivovar
Podlesí nám daroval soudečky
sladkého Birellu.

roku 2019 ve společném stravování. V kategorii Nejchutnější svačinky v mateřských školách postoupila

1. 9. 2019 naše děti ze školky přišly
popřát a zazpívat jubilantům do Pivovaru Podlesí. Děti společně s paní
ředitelkou a s učitelkami MŠ Podlesí
připravily malé dárečky. Přejeme vše
nejlepší a pevné zdraví.

Co nás čeká?
Letošní školní rok zahajujeme Třídní
vzdělávací program s názvem Od
semínka na talíř. Čeká nás návštěva
místních farmářů. První výlet, který
podnikneme, je na farmu Moulisových s programem, nocováním
a stravováním v BIO kvalitě. Tato
akce bude hrazena z MAS Brdy, od
které MŠ Podlesí získala 55.000 Kč
na činnosti ve školce.
Monika Běhalová

Soutěž o nejlepšího kuchaře
děvčata do finále mezi prvních deset.
Celkem se přihlásilo 140 soutěžících.
Finále se konalo v MAKROAKADEMII v Praze, kam odjely soutěžit
Lída Staníčková a Martina Mátlová

Sbíráme suché

pečivo pro zvířátka

Budeme rádi, když nám pomůžete sbírat kaštany a žaludy, které
vyměníme s myslivci za vánoční
stromeček.

Srdečně zveme

Letní prázdniny
Ve školce proběhla údržba celé zahrady. Na školní zahradě přibyly další
nové herní prvky, které nám dodala
firma Hřiště pod květinou. V naší
školce také proběhla rekonstrukce výměníkové stanice, jelikož byla
v havarijním stavu.
Poslední týden v srpnu začal adaptační kurz pro naše nejmenší dětičky.
Děti si pomalu zvykají a seznamují
se s prostředím MŠ v doprovodu
rodičů.
Naše zdravá školní jídelna se přihlásila do soutěže o nejlepšího kuchaře

Setkání jubilantů

všechny podleské i nepodleské, školkové i neškolkové na skvělé akce:

28. 11. –29. 11.
v doprovodu ředitelky školy Jitky
Lavičkové a paní starostky Marcely Duškové, které jim po celý den
držely všechny palce. Naše holky
z kuchyňky se umístily na krásném 4.
místě. GRATULUJEME!!!

Vánoční jarmark
ve školce 6.00–15.00 hod.

7. 12. 2019 od 14.00 hod.

Čertiáda v Pivovaru

od listopadu budou lístky v předprodeji v MŠ Podlesí
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TJ Kovohutě Podlesí

Sbor dobrovolných hasičů

Aktuální informace z fotbalu

Náš fotbalový klub vstoupil v srpnu do další mistrovské sezóny. V ní budeme
mít v názvu opět generálního partnera TJ Kovohutě.
Stejně jako v loňské sezóně bude náš A‑tým opět hrát druhou nejvyšší krajskou soutěž, kterou je I. A třída mužů. Všichni fanoušci jsou na naše domácí
utkání co nejsrdečněji zváni.
Tým mužů prošel přes letní přestávku menší obměnou. Získali jsme Martina
Šlapáka, Josefa Nezníka a Vlastu Ševra, kteří
vnesou do našich řad další zkušenosti. Trenérem
zůstal Josef Blažek, který povede tým již do desáté sezóny!
Cílem našeho týmu pro letošní ročník I. A třídy
je skončit do třetího místa. Věřím, že se nám to
společnými silami podaří.
Kromě A‑týmu dospělých budeme mít v soutěžích také B‑tým a samozřejmě družstva
mládeže. Máme dorost, starší žáky, mladší
žáky, mladší přípravku a nesmím zapomenout na naše nejmenší ve fotbalové školce.
Přijďte naše družstva povzbudit!
Radim Černohorský

Výsledky zápasů
1. kolo: Votice - Podlesí 1:2
2. kolo: Podlesí - Klecany 4:0
3. kolo: Sedlec - Podlesí 1:1, pk. 4:2
4. kolo: Podlesí - Nelahozeves 3:1
5. kolo: Doksy - Podlesí 3:1

Rozpis podzimních zápasů
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
13. 10.
20. 10.
26. 10.
3. 11.
9. 11.
17. 11.

Podlesí - Libušín (od 10.30)
Rakovník B - Podlesí
Podlesí - Tochovice (od 10.30)
Zdice - Podlesí
Podlesí - Chlumec (od 10.30)
Mníšek - Podlesí
Vestec - Podlesí
Podlesí - Vel. Dobrá (od 14.00)
Jíloviště - Podlesí
Podlesí - Sp. Příbram

Letní úspěchy SDH Podlesí

Jak jsem slibovala v předchozím vydání Podlesáku, seznámím vás s úspěchy našich hasičů, kterých dosáhli
během uplynulého léta.
Od června do září patřila každý měsíc minimálně jedna
sobota právě hasičskému sportu. S takzvanou první letošní „pohárovkou“ jsme začali v sobotu 22. června ve Vysoké u Příbramě. Soutěže se v kategorii MUŽI zúčastnilo celkem devět týmů, z toho dva týmy byly naše – jeden
čistě mužský
a druhý smíšený. Soutěžilo se
v požárním útoku a každý tým
měl dva pokusy.
Náš tým mužů
se umístil s časem 17,84 s na
krásném 1. místě
a druhý tým, smíšený, s časem 22,43 s na 6. místě. Takže
bylo co slavit. Ve druhé polovině soutěže začalo prudce
pršet, takže vzhledem k netradiční dráze, která je v jedné
části prudce z kopce, nebyly podmínky pro rychlý běh
zrovna ideální.
O týden později, 29. června, jsme se rozjeli do Voltuše.
Soutěž byla ale dosti jiná než ty ostatní a to proto, že
se konala až
večer, ve tmě.
Opět se soutěžilo v požárním útoku
a každý tým
měl dva pokusy. Atmosféra
této soutěže
Foto Martin Málek
byla netradiční
a moc příjemná. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 týmů

v kategorii MUŽI. Náš tým mužů – tým A – skončil s časem 20,74 s na krásném 2. místě.
Fotka č. 4, 5, 6
Ve státní státek, 5. července, jsme se, stejně jako vloni, rozjeli do Chobota. Tentokrát jsme vypravili i tým
žen, ovšem doplněný z menší části ženami z Chobota.
Soutěžilo se v požárním útoku – muži na 3 B a ženy na
2 B. Naši muži se v základním kole umístili z celkového
počtu třinácti týmů na krásném 3. místě s časem 22,04 s.
Následovalo tzv. superfinále na 2 B, kam postoupil i náš
tým mužů. V superfinále se umístili s časem 19,83 s na 2.
místě. Ženy skončily na úžasném 1. místě s časem 22,41 s.
Vzhledem ke krásnému umístění a pokračující hudební
zábavě s DJ, dobrým jídlem a pitím jsme v Chobotě zůstali
do večerních hodin a někteří tam i přespali. Byl to příjemně strávený volný den.

Následovala menší odmlka a 24. srpna jsme startovali
v Narysově. Soutěže se letos zúčastnilo málo týmů a naši
muži, konkrétně náš A tým si odvezl trofej za 3. místo.
No a začátek září patřil závodu v požárním útoku v nedalekých Trhových Dušníkách. Dali jsme dohromady dva
týmy. Náš velitel Willy Hohl ml. je popsal následovně:
„Jeden tým složený ze zkušenějších
harcovníků a druhý tým z mladých
nadějí hasičského
sportu.“ Z Dušníků
si muži odvezli za
1. místo mimo jiné
skleněný putovní
pohár. Druhý tým skončil na 4. pozici.
Martina Kolaříková, členka SDH

Foto Martin Málek

PODLESÁK

8

9

PODLESÁK

Z činnosti spolků v obci
Mše svaté

V minulém čísle jsme si představili
náš spolek AGENTURA PERMONIA
PROMOTION,z.s. a v hrubých rysech nastínili, co vše bychom chtěli
v obci pro Podlesáky dělat. V tomto
čísle Podlesáku bych rád představil
pár akcí, které nás čekají na podzim
a kolem Vánoc. Začneme hned koncem září, kdy nás čeká Svatováclavská
mše svatá před kapličkou v Novém
Podlesí. Jak již z názvu vyplývá, bude
se konat v sobotu 28.9., ale tentokrát
až od 18.30. Nebude tedy před mší
možnost přijmout svátost smíření.
Mši bude sloužit, za doprovodu paní
varhanice, jako již tradičně, spoluautor nápadu mší svatých pod širým
nebem u nás v obci, páter Robert
z farnosti na Březových Horách.

Chtěl bych tímto využít příležitosti
a poděkovat i obci Podlesí a celému
zastupitelstvu v čele s paní starostkou
Marcelou Duškovou, které ochotně
poskytlo našemu spolku dotaci na
nákup potřebného vybavení pro pořádání všech plánovaných akcí.
Na zářijovou mši svatou bude ještě
plynule navazovat i říjnová. Na jejím
přesném datu se domluvíme s panem farářem až po té zářijové, nic
méně vy se o ní dozvíte z vývěsky
a z informační cedule u kapličky, která sice na pár dní zmizela z důvodu
její údržby, ale za pár dní se tam opět
objeví. To bude tento rok poslední
mše svatá a na další se budete moct
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těšit až na jaře příštího roku. Ale
o tom zase až v dalším čtvrtletí.
Chtěl bych ještě v této souvislosti
poděkovat také panu Nelibovi za
své přispění ať už zvoněním v kapli
nebo zápůjčkou laviček a stolu pro
konání mše. Věřte, že nové spolkové lavičky a stoly, na kterých už
se pracuje, budou také z jeho dílny.
Dále poděkování patří paní Stejskalové za pravidelnou a spolehlivou
dodávku čerstvých květin na oltář,
Karlu Břízovi a dalším z vás za pomoc
při přípravě mše a za následný úklid.
Vážíme si toho.
Další věc, o které bychom vás chtěli
informovat, je, že jsme přesunuli boží
muka z ovčína ke Knechtlovům č. p.
93 a v průběhu podzimu budeme
pracovat na jejich obnově tak, aby
mohla být do jara znovu slavnostně
vysvěcena a časem, až bude nový
plot, tak i zpřístupněna veřejnosti.
A to už jsme se pomalinku přesunuli do listopadu, kde vás na jeho
samotném sklonku čeká jako minulý
rok zahájení adventu a rozsvícení
vánočního stromku v Novém Podlesí
před kapličkou. Na programu ještě
pracuji, ale už teď mohu slíbit minulý
rok posluchačsky velmi úspěšnou
kapelu Čenkomor, která opět přijede
se svou porcí netradičně upravených
vánočních koled. Na to celé se můžete těšit v sobotu 30. 11. 2019. Čas
začátku bude ještě upřesněn a dozvíte se ho z pozvánek nebo třeba
z našeho facebooku.
A to už jsme v prosinci, ve kterém
bych vás chtěl pozvat na dvě akce.
Jako již tradičně, tak i letos se můžeme těšit na představení divadelního spolku Skalka s názvem Narození Krista. Představení se bude
hrát v sobotu 21. 12. před kapličkou
v Novém Podlesí. Čas začátku ještě
bude upřesněn. Další akcí bude již
druhý ročník rozdávání betlémského

světla v kapličce v Novém Podlesí.
Na tuto slavnostní akci se můžete
těšit na Štědrý den dopoledne od
9.00 do 11.00 hodin. 5. 1. 2020 Vás
ještě čeká opět Tříkrálový průvod.
Jsme vděčni za veškerou podporu od
všech, kteří svým přispěním pomáhají k tomu, že se akce mohou konat.
Děkuji a přeji krásné podzimní dny
plné barev.
Václav Knechtl, předseda spolku
Podlesí 93, tel.: 605 996 402
email: permonia‑promotion@seznam.cz
www.facebook.com/PermoniaPromotion/

AGENTURA
PERMONIA PROMOTION, z.s.
&
obec Podlesí

vás zvou na

Svatováclavskou

mši svatou
V sobotu 28. 9. 2019 vyjímečně
až od 18:30 hodin
u kapličky v Novém Podlesí
Mši svatou celebruje P. Robert
z farnosti na Březových Horách

V průběhu mše budou pořizovány
fotografie, které mohou být použity
k propagaci dalších akcí spolku na
spolkovém facebooku a internetových
stránkách. Bude se také pořizovat
zvukový záznam z průběhu celé akce
pro možnost budoucí archivace.

Různé
Posvícenská zahradní slavnost v Pivovaru Podlesí
Pivovar Podlesí Vás srdečně zve v sobotu 19. října od 14 hodin do
zahrady Pivovaru Podlesí, kde se bude odehrávat První posvícenská
zahradní slavnost. Po mnoha letech budete mít možnost využít prostor bývalé „Nádržky“.
Těšit se můžete na grilované selátko, které budete moci spláchnout
zcela novým pivem uvařeným právě pro tuto příležitost. Současně
si budete moci ve stáncích zakoupit koláčky, kremrole, horkou
medovinu, svařák…
Ženy a dívky určitě nadchne možnost vyrobit si z květin vlastní
dekoraci do vlasů, navléknout si, či zakoupit již hotový náramek
z minerálních korálků, podzimní dekorace.
O tomto víkendu k nám do Podlesí přijedou i kolotoče, které budou
jak na návsi, tak právě i v zahradě. Děti se mohou těšit na skákací
hrad a další atrakce.
O kulturní zážitek se postarají děti z Mateřské školy Podlesí, sbor
malých podleských hasičů. Dalším bodem programu bude poslech
folkové hudební skupiny z Prahy „JENMY“.
Podrobný program se dozvíte z letáčku, který najdete ve Vaší poštovní schránce.
Budeme se na Vás těšit. V sobotu 19. října na viděnou.
Za Pivovar Podlesí Ivan Černý

Vzpomínka na Karla Oktábce
Vážení spoluobčané, 8. 7. 2019 uplynulo již třicet roků, kdy zemřel pan
Karel Oktábec z Nového Podlesí.
Chtěl bych touto cestou připomenout jeho památku. Narodil se
v Obecnici, kde prožil své dětství
a vychodil základní školu. Poté absolvoval tehdejší dvouletou školu
mistrovskou. Po vojenské základní
službě se přiženil do Nového Podlesí. V roce 1950 stál u zrodu a zakládání šachet uranových dolů. Pracoval
až do roku 1976 na dole Bytíz. Jako
velmi zdatný technik měl na starost
hned několik důležitých provozů,jako zajišťování spolehlivého chodu
větracích stanic, kompresoroven na
výrobu stlačeného vzduchu, důlních
čerpacích stanic a další pracoviště
v areálu závodu, kde pracovali i vězni
s lehčími tresty. V roce 1968 matu-

roval na večerní průmyslovce pro
doplnění středoškolského vzdělání.
Měl svou práci velice rád a pro jeho
pedantství a spolehlivost mu tehdejší
komunistická podniková vrchnost
tolerovala, že nevstoupil do KSČ.
Byl dokonce držitelem několika řádů
a vyznamenání jako nejlepší pracovník. Podal také několik významných
zlepšovacích návrhů. V šedesátých
letech jako poslanec u MNV za N.
Podlesí prosadil a zorganizoval stavbu obecního vodovodu, přestavbu
bahnitého rybníčku na návsi na pěknou vodní nádrž, která sloužila v létě
ke koupání, stavbu obchodu s potravinami. Ten stavěli místní chlapi
v tzv. AKCI Z (zvelebení), čili zdarma.
Obchod pak převzal podnik Jednota
a sloužil občanům dlouhé roky. Na
pozemku za obchodem vzniklo nové
dětské hřiště s kolotočem, hřištěm na

volejbal a několik druhů houpaček.
Tyto atrakce nechal vyrobit v zámečnických dílnách na svém pracovišti
a MNV je financoval a ještě přidal
několik badmintonových sad, síť na
volejbal a různé míče. Není nutné
zdůrazňovat, že prosadit všechny
tyto záměry jako bezpartijní člen tehdejšího poslaneckého sboru nebylo
vůbec jednoduché.
Na všech výše zmíněných aktivitách
se významně podíleli místní pánové,
kteří již většinou bohužel nejsou
mezi námi. Jmenoval bych alespoň
některé z nich: Pánové Jan Stejskal,
Zdeněk Brož, Josef Kunický, Michal
Matějík, Gustav Beneš, František
Jeništa, František Hlava, Josef Karoch, Josef Firýt a další. Čest jejich
památce.
Luděk Oktábec
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Z historie obce Podlesí
Kupecké dny v Podlesí
Sedím na houpačce v zahradě a dívám se na Antropiusovu hospodu.
V hlavě se mi promítají vzpomínky,
jako by to bylo včera na letní taneční
zábavě konané v jejich zahradě. Bylo
to krásné, posadit se ke stolu v parném létě a nechat se unášet v chladivém stínu větvemi stromů a hudbou.

Marie Kadlecová

Stoly byly rozestaveny mimo stromy,
ale i pod nimi. Pro tanečníky byl
postaven parket z prken. Jídlo a pití
přinášeli zaměstnanci hospody a to
podle výběru z jídelníčku nebo kuchař připravil chutné lahůdky podle
přání hostů. Na těchto zábavách se
také předháněli hlavně obchodníci.
Připravili své originální speciality co
nejpečlivěji. Byly to menší kousky
a né kusy, jako když jdete na pařezy.
Nabízeli třeba minihoustičky, rohlíčky, koláčky, drobné pečivo nebo
sušené párečky od pana Eisenreicha.
Takové jsem už nikdy nejedla. Salámky, malé řízečky byly také vynikající.
Zemědělci přinesli různé ovoce, zeleninu, pivní sýr, syrečky. Z podleských
hospod dovezli číšníci limonády ve
sklenicích a také černé i světlé pivo.
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Každý obchodník se zúčastnil, obsluhoval a rozdával třeba cukroví nebo
čerstvě upečené sušenky. To bylo
něco pro děti, ty měly vše zdarma.
Každý si byl u svého zboží. Dospělí
platili jen malou částku a u některých
obchodníků byly ochutnávky zboží
zdarma. Nikdo se nebál, že přijde
na mizinu, ale naopak se jim po akci
zvýšila tržba. Hrály se tam také kuželky, které byly dřevěné a hezky
vyřezané. Povídalo se se sousedy.
V zahradě stály dřevěné kůlny, garáž
pro kočár, stáj pro koně a boudy pro
různé věci. Některé z nich se proměnily v šatlavy (tedy vězení). Tam
zavírali provinilé lidi jakýsi policajti
v uniformách, kteří měli na hlavě posazené fedrpuše (podobné těm co
nosí horníci ke svému kroji), od kterých jim vlálo černé peří. Chodili po
zahradě a vždy chytli nějakého muže,
který byl obžalován například za to,
že doma nenasekal dříví. Vzali ho
každý z jedné strany
a šup s ním do šatlavy, kde musel vypít
štamprdli kořalky.
Druhému zase dali
pouta na ruce, protože nepřišel hrát
do hospody mariáš
a řekli: „Vyslechni
si rozsudek. Vypiješ
dvě štamprdlata koňaku.“ Musel pít.
Najednou zabubnoval obecní policajt na svůj bubínek a vytáhl velký srolovaný arch papíru, z něhož
přečetl jména dalších obžalovaných
a jejich provinění. Za trest, že odešli
dříve z práce, zítra přijdou s kosou
posekat velký lán žita u prostřední
cesty k Novému Podlesí. Na to se
předem napijí. Já, když také vedli mého otce, jsem hrozně plakala
a křičela: „ Tatínek nic neudělal. Pusťte ho.“ Raději ho pustili, když viděli,

jak řičím. Dělaly se různé soutěže
pro dospělé a pro děti. Policajti šli po
kladině se zapálenou svíčkou, vyhrál
ten, komu nezhasla. Zájemci o tanec
tancovali s jablky, které drželi mezi
čely. Vyhrál ten pár, kterému jablko
nespadlo a který tančil nejdéle. Děti
zase soutěžily, kdo sní nejrychleji svůj
koláč. Každý ho dostal na talíř. Někdo tancoval, jiný zase zpíval, někdo
jedl či pil, jen aby byl první a vyhrál
třeba zajíce. Jiní závodili, kolik kdo
nafoukne balónků při běhu. Vítěz
dostane králíka. Po soutěžích následoval tanec na parketu.
Muzikanti hráli a zpívali veselé písně. Kdo je znal, prozpěvoval s nimi.
Začali písní Mladí, kam jsi prchlo
do dáli, mládí, kam tě sněhy zavály,
Nikdy se nevrátí pohádka mládí, ze
všech pohádek ta nejhezčí. Kde jsou
ty chvíle, kde je ten čas, když jsem
já bývával mlád. Utkvěla mi v paměti příhoda, kdy starší pán z Podlesí se postavil před
muzikanty a kousal
labužnicky citrón.
Šklebil se přitom,
mlaskal, olizoval se
a smál se. Muzikantům se sbíhaly
sliny, nemohli hrát
na trubku, hubovali
a hrozili na něj. Až
když ho prosili, aby
odešel, tak si dal říct
a s úsměvem odcházel, ale vzápětí
se vrátil s tuplákem piva a připil si
s nimi na usmířenou. Toto s radostí
dělal skoro na každém bále, nebo
tancovačce. Zpěv a jásot provázely
přítomné až dlouho do noci. Někteří
se tolik smáli, až radostí slzeli. Lidé
byli spokojeni a se zpěvem téměř
ráno odcházeli domů a těšili se na
další zábavu. Tancovačky byly časté,
ale takovéhle kupecké dny se konaly
jednou nebo dvakrát do roka.

Z historie ob
Benátská noc v Podlesí

Snad nejhezčí, na co se každý celý
rok těšil, byla Benátská noc konaná
na nádržce v zahradě u Antropiusů. Ta vlastně začínala již po obědě, obyčejně v sobotu. Už předem
chodili někteří občané, aby dobře
viděli, držet si místo v zahradě kolem
vodní nádrže, která vyplňovala celou
spodní část pozemku. Přitékala do
ní rourou čistá voda z lesa. Diváci si
nosili s sebou i deky, na něž si sedli,
protože při této slavnosti se mohli
i koupat, ale to jen v čase, který
vyhlásili pořadatelé. Pokud probíhal
program, nikdo do vody nesměl. To
se přísně kontrolovalo. Jak při vstupu
do zahrady, tak u vstupu z hlavní cesty do Příbrami byla umístěna cedule
s nápisem Koupání na vlastní nebezpečí a Zákaz pití alkoholu na koupališti. Při vstupu nás vítali gondoliéři
i námořníci se zpěvem písně O Sole
Mio, sluníčko mé…
Úderem bubnů a činelů začal program. Skokem do vody se soutěžící
snažili vylovit z nádržky botu, kterou
si tam sami hodili. Kdo ji první vytáhl, vyhrál. Volali na nás: „Pomóc!
Zachraň se, kdo můžeš!“ Dělali, že se
topí. Samozřejmě, že toto předváděli
jen ti, co perfektně plavali. Pak vylezli
a vzali s sebou do vody děti, ale jen
ty, které se nebály a kterým k tomu
dali rodiče souhlas. Šli s nimi do vody,
kde byla přiměřená hloubka, a říkali:
„Spadla lžička do kafíčka, udělala
bác“. Děti byly přešťastné, cákaly
na ně, výskaly, bylo plno smíchu ve
vodě, ale i na břehu. Každé dítě
dostalo za odměnu šumidlo. Potom
plavci předváděli různé veselé kousky ve vodě, kotrmelce, stojky, chytali
plovoucího kamaráda za nohu, plavili se na soudku od piva, skákali do
vody s deštníkem v ruce, plavili se
na doma vyrobených lodích, které
se často plnily vodou, skákali z nich
legračním způsobem do vody. Sho-

dili také hastrmana, co seděl na vrbě
u nádržky a číhal na svou kořist. On
prosil, že už nikomu neublíží, že se
přišel jen podívat, a tak ho vytáhli
z vody. Po celé odpoledne i večer
bylo připraveno pohoštění v hospodě, kam dodávali obchodníci své
nejlepší pochoutky i dobré pití. Ceny
nebyly vysoké, dalo se koupit, jak se
říká, za babku.
Dbalo se na pořádek, čistotu na zahradě i v sále, ze kterého se mohlo projít dveřmi rovnou do zahrady. Krásná byla výzdoba nádržky.
Byly zaraženy dřevěné kůly kolem
nádrže, přes kterou byly napnuté
dráty a na nich zavěšeny lampióny
k osvětlení. Vyvrcholením programu
byla plovoucí gondola se zpívajícími
gondoliéry. Aby se překrásná gondo-

písní např. Moře, pohádko má… se
sedělo, vyprávělo se a my děti jsme
na vše koukaly s otevřenýma očima
i pusou. Prostě nezapomenutelná
nádhera. Při doznívání zvuků mandolin nám ještě dlouho zněly tóny tratící
se písně O Sole Mio.
A hle! Nyní ještě připlouvají obrovské necky, v nichž sedí dědeček s babičkou v pěkném svátečním oděvu.
Držíce se za ruce děda prozpěvuje:
„Před léty, před léty, babičko předrahá, když nám tak bylo těch 25 let“.
Nadobro mizí vzpomínka na slunnou
Itálii a máme tu holou skutečnost,
jak se žilo u nás. V zahradě byl také
i parket, kde se po celou dobu oslavy
dalo tančit, kde muzikanti o přestávkách v programu vesele vyhrávali.
Snad každý si musel připadat, jako

la nepotopila nebo nepřevrátila, jistilo ji několik plavců. Kolem ní byla
dřevěná obdélníková konstrukce.
Té se plavci drželi a pomáhali při
plavbě. V gondole seděla půvabná žena v typickém italském oděvu
s červenou růži v dlouhých černých
vlasech. Gondoliéři s dvěma dlouhými bidly zajišťovali plavbu. Všichni byli velice pěkně ustrojeni. Měli
jsme pocit, že jsme v Itálii. Za zpěvu

by byl v pohádce. Byla to prostě
procházka růžovým sadem a nebyl
to ten běžný denní život. Pod nebem
plným hvězdiček jsme se loučili při
svitu měsíce s touto nevídanou akcí.
Nikdo nemohl zapomenout na tu
krásu, na milé spoluobčany, na ty
překrásné chvíle prožité v Podlesí.

Z historie obce Podlesí

Na léta 1938–1939 v Podlesí
vzpomínala Marie Kadlecová
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Významné osobnosti z naší obce

Tam na úpatí Dubové hory, v úvalu
na rozhraní Podlesí a Oseče, choulí
se k zemi stará chatrč č. 88, ve které
se narodil 11. října 1897 hornický
synek, básník Fráňa Kučera. Sudičky,
které stály u kolébky děcka, daly mu
do vínku těžký životní úděl. Otce mu
pohltila zrádná šachta a zbyla zde
vdova, která se čtyřmi dítkami těžko
se probíjela životem. Své dětství prožíval Fráňa ve společnosti jiných hor-

nických synků, jejichž mládí nebylo
radostnější. Smutek a utrpení rodičů

vrývaly se záhy do citlivých dětských
duší. Dumné brdské lesy, kde šuměly

Fráňa Kučera
(11. 10. 1897–21. 4. 1929)

Básník, prozaik a organizátor
kulturního života na Příbramsku,
povoláním důlní dozorce

tajemné zkazky a nádherná příroda v úvalu mezi Osečí a Obecnicí,
když louky přiodějí se záplavou květin a plané jabloně i hrušně tyčí se
k nebi jako gigantické kytice, byly
místem, kde vnímavá duše Fráňova
čerpala první básnické vzněty, které
dozrály u muže v nádherný květ.
Ve čtrnácti letech i jej vede životní
cesta do zrádných šachetních hlubin, aby se tu rval se skálou a těžce dobýval vezdejšího chleba. Než
záhy probudí se v mladíkovi touha,
vypracovati se vlastní silou z malých
poměrů a rozvinouti všechny své
duševní schopnosti. A tak po světové
válce dvacetiletý muž stává se žákem
horní školy a záhy svou inteligencí
upozorňuje na sebe své učitele. Po
školní práci pomáhá matce v chudém
hospodářství, robotí na políčkách,
ale při tom vždy ještě nalezne dosti
volných chvil pro své duševní záliby
a hlubší vzdělání. V té době pilně čte
a všecky své chudé úspory věnuje
na zakoupení knih a časopisů. lnfor-

muje se o všech literárních zjevech,
o všech otázkách veřejného života
a překvapuje všecky, kdož se s ním
stýkali, svým zralým úsudkem. Záhy
začíná se v něm probouzeti básnický
talent. Mně, svému učiteli češtiny
na horní škole, svěřoval se s prvními
pokusy a já musel jsem se obdivovati
jak myšlenkové hloubce jejich, tak
i jejich formální dokonalosti. Nato
přinášela „Naše obrana“ ukázky
jeho básnické tvorby, které v duchu
Bezručovy poesie berou náměty
z prostředí a života hornického.
Konečně nastává velký svátek
v životě Fráňově,
když po době pilného tvoření vychází první jeho
básnická kniha
„Písničky hlubin“.
Literární kritika přijímá knihu
s velkým uznáním
a kritik (prof. Vodák) nechce ani
uvěřiti, že básníkem je havíř. Několik spisovatelů a básníků zvěčnilo
náš kraj i jeho lid ve svém díle, nikdo
z nich však nepodal jej tak plasticky,
věrně a s takovým pochopením pro
duši lidu, jako to učinil Fráňa Kučera.
V něm zrodil se teprve opravdový
básník brdského kraje.

Podlesí v obrazech

Podlesí

Významné

Kraj havířů v roce 1903 - vlevo důl Anna, v popředí Anenská úpravna
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Opustili nás
Červen
Anna Reindlová ve věku 83 let
Září
Marie Karochová ve věku 79 let
Upřímnou soustrast.

Třídní sraz

podleských spolužáků
V sobotu 12. 10. 2019 od 16:00 hodin se bude konat v restauraci Na
Hradbách v Příbrami třídní sraz podleských spolužáků z 9. tříd A, B, C,
kteří ukončili školní docházku v roce
1972 na 3. ZŠ na Březových Horách
v Příbrami. Spolužáci, se kterými jsem
ještě nemluvila, ozvěte se mi prosím
na email: spoluzaci1972@email.cz
a dozvíte se o třídním srazu více.
Těším se na vás,
vaše spolužačka Blanka Janátová z Podlesí

Poděkování

rodině pana Šimra

Chtěla bych touto cestou poděkovat
rodině pana Šimra z Podlesí za pomoc při odchytu našeho papouška
Filipa. Díky jejich spolupráci a vstřícnosti všechno dobře dopadlo.

Na podzimní výsadbu nabízíme
•
•
•

okrasné keře a stromky,
angrešty a rybízy
chrysanthemy, vřesy
dušičkové věnce a aranžmá
adventní a vánoční aranžmá

Marie Zdeněk Cigánkovi • PODLESÍ 166

Obecní úřad Podlesí

Srpen
Kevin Ferko
Blahopřejeme rodičům
k narození jejich štěstíčka

SMS zprávy z obecního úřadu
pro vás zdarma

Jana Žáčková a Jiří Melichar, Příbram

•

Noví spoluobčánci

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,
ER ADIPISCING
CONSECTETU
NIBH
NONUMMY

DOLOR SIT AMET,
LOREM IPSUM
ER ADIPISCING
CONSECTETU

LOREM IPSUM

DOLOR

DOLOR SIT AMET,
LOREM IPSUM
ER ADIPISCING
CONSECTETU

Uzávěrka příštího čísla
Podlesáku je 15. prosince
Důležité kontakty

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