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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
v měsíci březnu byly spuštěny nové webové stránky obce
(www.obecpodlesi.cz). Najdete na nich informace důležité,
ale i spoustu zajímavostí. Budou zde doplňovány důležité
změny v zákonech, o kterých je nutné vědět.
Pokud byste měli náměty
na doplnění stránek, pište na
e-mail starosta@obecpodlesi.cz.
Věřím, že se na stránky budete
rádi vracet.
Marcela Dušková, starostka obce

Změna složení zastupitelstva obce
Vážení spoluobčané,
během krátkého období došlo již dvakrát ke změně složení
zastupitelstva obce. V prvním případě se jednalo o rezignaci na starostu obce a zároveň i na člena zastupitelstva obce
Milana Kříže. Za jeho dlouholeté a svědomité působení
ve funkci starosty obce mu patří velké poděkování.
Dále pak v únoru 2016 další člen zastupitelstva obce rezignoval na svůj mandát - Ing. Simona Žánská. I jí za její
práci v zastupitelstvu obce patří poděkování. Po ní nastoupil první náhradník z volební strany č. 1 ANO PRO PODLESÍ Marcel Forejt, který složil slib člena zastupitelstva
na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 24. 2. 2016.
Marcela Dušková, starostka obce

JARNÍ SVOZ ODPADU
Jarní svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
je připraven na

sobotu 23. dubna 2016.
Současně tento den
provedou členové
Sboru dobrovolných
hasičů Podlesí
svoz kovového odpadu.

PŘIJETÍ ZAMĚSTNANCE
NA OBECNÍ ÚŘAD
Obec Podlesí přijme zaměstnance na pozici:

údržbář obecního majetku a veřejné zeleně.
Jedná se o práci na plný úvazek na dobu určitou
od 1. 5. 2016 do 30. 11. 2016.
Zájemci se mohou hlásit i požádat o bližší informace
na Obecním úřadu v Podlesí.
Marcela Dušková, starostka obce

Výstavba kanalizace v části obce
Nové Podlesí
Ve středu 30. 3. 2016 byla na veřejném zasedání zastupitelstvem obce schválená zadávací dokumentace pro uchazeče, kteří se od 1. 4. 2016 mohou přihlásit do výběrového
řízení. Vítěznou společnost, která bude stavbu splaškové
kanalizace provádět, budeme znát začátkem května 2016.
Dále zastupitelstvo obce schválilo zpracování projektu
na kanalizační přípojky na veřejných částech v komunikaci. Tuto projektovou dokumentaci bude zpracovávat
projektant Ing. Václav Ureš, který navštíví občany jednotlivých nemovitostí za účelem technického řešení přípojek,
a to ve dnech od 12. 4. 2016 do 15. 4. 2016 vždy odpoledne po 15. hodině.
V souvislosti se stavbou splaškové kanalizace proběhne
osobní schůzka s občany z části obce Nové Podlesí, kde
budou všichni konkrétně informováni o připravované
stavbě. O této schůzce budou občané informováni včas formou pozvánek na schůzku.
Marcela Dušková, starostka obce

Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat paní Boženě Šimrové
a panu Janu Šimrovi za to, že se ve svém volném čase věnovali seřazení a popsání historických fotografií divadelních spolků obce Podlesí, které se nachází v archivu obce
Podlesí.
Zároveň patří velké poděkování JSDHO (hasičům obce)
za jejich práci v obci, kdy ve svém volném čase káceli
stromy na obecních pozemcích (na plácku u Kolandů a
v Mateřské škole Podlesí). Velmi si toho vážím.
Marcela Dušková, starostka obce

Povinné kontroly technického stavu
a provozu kotlů v roce 2016
Každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva
roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první
kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince
2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů).
V praxi to tedy znamená, že i domácnosti si budou muset
do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav
kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům.
Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít
doklad, zda je kotel v pořádku a je provozován v souladu
se zákonem a s pokyny jeho výrobce. Pokud ho majitel
nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně
odborně způsobilá osoba (dále jen OZO) proškolená
výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou
autorizovaného společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro
zajištění technické kontroly technického stavu a provozu
kotle využít níže uvedený seznam OZO
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, kde je možno
nalézt i sdělení MŽP s podrobným popisem předmětu
a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu o kontrole.
Seznam je průběžně doplňován.

Jaké místo na těle je nejlepší k umístění reflexního
prvku?
• na stranu směrem ke komunikaci, na dostatečně viditelném místě
• na paži
• na dolní končetinu (například ke kotníkům)
• baterka NENÍ reflexní prvek - zákonu o silničním
provozu nevyhoví
Jaké sankce hrozí při nedodržení povinnosti nosit
reflexní prvky?
• pokuta 1.500 Kč – 2.000 Kč
Marcela Dušková, starostka obce

Poděkování knihovnici
Od 1. března 2016 došlo ke změně knihovnice v obecní
knihovně v Podlesí. Novou knihovnicí je Tereza Kolaříková, která nastoupila místo dosavadní knihovnice paní
Jany Štverákové. Chtěla bych tímto paní Janě Štverákové
poděkovat za její dlouholetou a spolehlivou práci a nové
knihovnici Tereze Kolaříkové popřát mnoho elánu a zdaru.
Marcela Dušková, starostka obce

Bioodpad
Od ledna 2015 patří mezi další povinnosti obce zajištění sběru bioodpadu. Proto jsou v obci umístěny
prozatím čtyři „hnědé“ kontejnery. Tyto kontejnery jsou umístěny
na stejných místech jako ostatní barevné kontejnery, tj. v Novém Podlesí u odbočky k lesnímu divadlu, ve Starém Podlesí u prodejny Coop, na tzv. „plácku“ u Kolandů a na Drmlově Poli
naproti veterinární ambulanci. Vyváženy budou v termínu
od 1. dubna do 31. října každé pondělí, stejně jako
komunální odpad.

Stanislav Bican - 603 895 854
Brodská 97, Příbram 261 01

V tuto chvíli tedy všichni občané mohou třídit nejen plasty, papír, sklo, kovošrot, textil a elektroodpad, ale i tzv.
bioodpad. Tuto možnost mohou využít například ti, kteří
si nechtějí na svých zahradách a zahrádkách zřizovat svůj
kompost.

Josef Sůsa - 602 262 812
Liha 6, Suchodol

Na závěr bych připomněla, které konkrétní odpady
do těchto kontejnerů patří a nepatří.

Pro okres Příbram jsou určeny tyto způsobilé osoby:

Ing. Petr Milec
referent odboru životního prostředí
Městský úřad Příbram

CHODCI POZOR REFLEXNÍ PRVKY
PRO CHODCE JSOU
od 20. února 2016
POVINNÉ!
Povinnost chodců mít na sobě
reflexní prvky platí tehdy, když
se chodec pohybuje mimo obec
za snížené viditelnosti (šero,
mlha, navečer, noc, déš ) v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením či pokud se chodec pohybuje po okraji vozovky.
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DO KONTEJNERU NA BIOODPAD
PAT Ř Í

N E PA T Ř Í

Tráva

Zbytky jídel

Listí

Jedlé oleje

Zbytky ovoce a zeleniny

Kosti

Skořápky od vajec

Maso

Dřevní štěpka z větví

Celé větve nebo pařezy

Kávová sedlina

Uhynulá zvířata

Piliny

Znečištěné piliny

Popel ze dřeva

Exkrementy zvířat

Čajové sáčky

Biologicky nerozložitelné odpady
Simona Žánská
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Odstoupení ze zastupitelstva

„Podlesák“
do poštovních schránek
Krátce po začátku svého působení
v zastupitelstvu jsem před zastupitele předstoupila s návrhem poskytovat Podleský zpravodaj občanům naší obce zdarma a roznášet jej do všech poštovních schránek v obci. Můj návrh
byl ale zamítnut. I přesto jsem měla zájem se na zpravodaji
podílet a stala jsem se členkou redakční rady. Na starosti
mám koordinaci činností od jeho tvorby až po vydání.
A baví mě to.
Téměř po roce a čtvrt došlo k další diskuzi týkající se
obecního zpravodaje. A došlo ke změně. Od letošního roku
bude zpravodaj naší obce „Podlesák“ vydáván, stejně jako
v minulém roce, čtvrtletně v černobílém provedení, ovšem
tedy se zásadní změnou, a to zdarma do každého domu.
Zpravodaj bude vycházet vždy v první třetině dubna, července, října a ledna. Barevná verze každého zpravodaje
bude k dispozici na webových stránkách naší obce.
Martina Kolaříková, zastupitelka obce

I Váš článek může být otisknut
ve zpravodaji
Pokud byste chtěli i vy přispět nějakým článkem do Podleského zpravodaje, zašlete svůj příspěvek na e-mailovou
adresu zpravodaj@obecpodlesi.cz. Podělte se s ostatními občany naší obce o zajímavosti, historické události,
o cokoliv co se týká obce Podlesí. Na stejnou adresu můžete zasílat i své případné připomínky a náměty.

Letos v lednu jsem z mateřské dovolené nastoupila zpět
do zaměstnání. Moje pracovní pozice na MěÚ Příbram se
mezitím změnila a zároveň se také změnil „silniční“ zákon,
proto se má současná pracovní pozice neslučuje s funkcí
zastupitele obce. Z tohoto důvodu jsem odstoupila ze zastupitelstva naší obce.
V zastupitelstvu mě nahradí pan Marcel Forejt, kterého
považuji za velice čestného, pracovitého a rázného člověka, a myslím, že se na pozici zastupitele velmi hodí. Navíc
má spoustu dobrých nápadů a hlavně energii je uskutečnit. Přeji mu proto hodně úspěchů nejen jako zastupiteli
obce Podlesí.
Simona Žánská

Vyřazená elektrozařízení, baterie,
cartridge a tonery
Máte doma nefunkční mobilní
telefon, pevnou linku, videokameru, rádio či další drobná elektrozařízení? Nevyhazujte je do
popelnic, které jsou určeny pro
komunální odpad. Odneste je do
kontejneru, který se nachází ve
vstupním vestibulu Obecního
úřadu Podlesí. Stejně tak zde
můžete do jiného kontejneru odložit použité cartridge a tonery
z vašich tiskáren.
Martina Kolaříková, zastupitelka obce

JSTE ZVÁNI
Promítání „Z historie a současnosti
Vojenského újezdu Brdy“

Obec Podlesí vás zve na

Obec Podlesí ve spolupráci s Romanem Kovářem uskutečnila v Pivovaru Podlesí již dvě večerní promítání na
téma „Z historie a současnosti Vojenského újezdu
Brdy“. Účast na obou promítáních byla velká, což nás
těší. Na promítání jsem osobně pozvala výtvarníka a spisovatele pana Jana Čáku, který o Brdech napsal mnoho
knih. Je nám obrovskou ctí, že pozvání přijal a prvního
promítání se zúčastnil. Připravena jsou ještě dvě promítání,
která se uskuteční v pátek 8. dubna a v pátek 13. května
vždy od 18 hodin. Vstupné na jednotlivé promítání stojí
50 Kč a vstupenky můžete předem zakoupit v Pivovaru Podlesí. Věříme, že se vám i zbylá dvě promítání budou líbit.
Marcela Dušková, starostka obce

PODSKALÁK
pátek a sobota 1. a 2. července
pondělí a úterý 4. a 5. července
pátek a sobota 8. a 9. července
1. čtvrtletí 2016
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Divadelní spolek Skalka
sehraje divadelní představení
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Lesní divadlo Na Skalce
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Den dětí s tenisem
sobota 4. 6. 2016 od 14 hod.
na tenisových kurtech
ve Starém Podlesí
věk dětí: 6 - 15 let
PROGRAM:

1. Uvítání
2. Cviky s míčkem, poté s raketou
3. Ukázka a nácvik dvou základních
úderů (bekhend, forhend)
4. Zábavné cvičení jednotlivců
5. Soutěž družstev
6. Volná hra s trenérem
7. Vyhodnocení, předání cen vítězům
8. Společná fotografie, závěr

P O Z N Á M K A : • Vlastní raketa
• Přihlášky můžete podávat na
Obecním úřadu Podlesí
• Věnovat se vám budou trenéři
(podleští rodáci) Pavel Kuchař
a Ing. Zdeněk Kunický
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA
www.mspodlesi.cz
Zprávičky ze školičky pro Vás připravila Hana Šínová.

Návštěvy u školáků
Stalo se skvělou tradicí, že každý rok navštěvujeme se
všemi předškoláky první třídy ZŠ Březové Hory. Pro děti
mají pobyty ve třídách velký význam. Nejenže k velké všeobecné radosti potkávají svoje kamarády ze školky, ale
také je pro ně později mnohem snadnější adaptace na školní třídu.
Díky profesionalitě a vstřícnosti pedagogů prvního stupně ZŠ Březové Hory mají naše děti možnost stát se součástí třídy, vyzkoušet si jaké je to při vyučování a v neposlední řadě plnit úkoly, které pro ně mají paní učitelky nachystané. Mnoho dětí z naší MŠ je přijato k základnímu vzdělávání právě na základní školu na Březových Horách. Škola
je pro nás dostupná pěšky a cesta ze školky nám netrvá ani
30 minut. Už jsme totiž z našich pochodů trénovaní. Děti
si mohou prohlédnout budovu, jednotlivé třídy a také poznají, jak to chodí ve škole o přestávkách. - Ty my totiž
ve školce nemáme. Moc bych chtěla poděkovat všem paním
učitelkám, které nám umožňují pracovat společně se školáky. Ne každý člověk je ochoten při své práci ještě dělat
něco navíc, připravovat program pro děti ze školky a ještě
vyučovat před dalšími „účami“. - Takže moc a moc děkujeme paním učitelkám Mgr. Pavlíně Jarošové a Mgr. Liběně Havlíčkové za to, že s námi mají trpělivost a laskavě se
o nás starají. Na oplátku k nám prvňáčci přijdou oslavit
Velikonoce. Připravujeme pro ně s dětmi pestrý program
a soutěžení.

Mat

eřská škola Podlesí

Moc pyšná jsem na naše
matematické chvilky, kdy
děti zvládají díky metodě
prof. Hejného skvěle pracovat s čísly a počítat.
Když nepočítáme, tak třeba pracujeme metodou Franze
Ketta, pečeme, vaříme a také se hodně zabýváme ekologií.
Asi se te ptáte, kdy si vlastně hrajeme?
Stále si hrajeme, my se totiž hraním učíme a s učením si
hrajeme, a tak je pro nás všechno hračka. -

Vše co děláme
V naší MŠ Podlesí není nikdy žádná nuda. Máme program nabitý tolik, že ani nestíháme zlobit. Každý den něco
tvoříme, zpíváme, cvičíme, učíme se, tančíme, prostě je to
fofr. Jak si můžete prohlédnout na fotografiích, nenudíme
se v žádném počasí.
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(pokračování na str. 5)
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Sklář ve školce
V rámci kulturní výchovy, vzdělávání a poznávání dědictví našich předků nás přijel navštívit do školky pan sklář
s nádherným a poutavým vyprávěním pro děti. A protože
upřednostňujeme výuku prožitkem, mohly si všechny děti
vyzkoušet jaké to je foukat sklo, jak moc velký musí být
plamen, jak dodržovat bezpečnost a co všechno se dá vyrobit ze skla.

a sem tam nějaká dírka vznikne nebo se také někdy malinko zamažeme. Nicméně Vás chci informovat o pokusu, který jsme v lednu zahájili.
Pro mne je důležité, že pokus vznikl na popud dětí, protože si v lese všimly poházených papírů, nedopalků, lahví
atd. A tak jsme nakousli otázku, jak dlouho to vlastně
trvá, než si naše příroda poradí s takovým nepořádkem.
Domluvili jsme se, že si vyzkoušíme sami, jak dlouho se
bude rozkládat papír, alobal a dřevo ve vodě, písku a zemí.
Děti si volily různá prostředí, ve kterých se budou naše
odpadky rozkládat. Volily to, co je jim blízké, a tak jsme na
školní zahradě nabrali zem, na pískovišti písek a vodu.
Potom probíhala debata, jaké odpadky nacházíme nejčastěji v lese, u cesty, nebo okolo popelnic. Podle dětí to jsou
obaly od bonbónů (aluminiová folie), papíry od sušenek
(papírový karton), klacíky od nanuků (dřevěné špachtličky) a lahve (pet lahve). Děti se rozdělily do skupin a každá
skupina si svoje odpadky umístila do připravených sklenic
se zemí, pískem a vodou. Sklenice jsme zavíčkovali a nyní
čekáme na výsledky našeho bádání. Pokus začal 19.1.2016
a po měsíci pozorování se zatím nic neděje, jen sklenice s
vodou a kartonem je mírně zakalená. Tedy děti vyhodnotily, že je špinavá. Jak to s odpadky dopadne, jsme sami zvědaví, protože jsme tipovali, že se karton rozpustí ve vodě
do prázdnin. A co myslíte vy? Zkusíte to také? Hlavní je,
že ani jedno z našich dě átek nebude nic vyhazovat tam,
kde se to nemá a ještě dohlídne na dospěláky.

Masopustní radovánky
Únor se nám díky jarním prázdninám prohnal pod okny
a tradiční masopustní veselí se přesunulo na první březnovou sobotu. Maškarní bál v rytmu ZUMBY tradičně proběhl
v podleském pivovaru.
(pokračování na str. 6)

Užili jsme si to dopoledne úplně parádně, děti si nesly
domů píš alky vyfoukané vlastní pusou a nám zůstala
ve školce na památku skleněná kočička. Už se těšíme, kdo
k nám přijede příště.

Ekoškolička je supéééér
Musím s potěšením říci, jak se nám s dětmi krásně pracuje na téma „Odpady a odpadky a kam vlastně s nimi“.
Máme nespornou výhodu umístění naší MŠ Podlesí v přímé blízkosti lesa. Děti jsou samozřejmě úplně blažené při
lezení po stromech a překonávání pařezů. Maminky už tak
nadšené nejsou, nebo kalhoty mají omezenou trvanlivost
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Masopustní radovánky

Co nás čeká

(dokončení ze str. 1)

Ještě nás čeká mnoho akcí, jsou před námi Velikonoce,
Čarodějnice, Den dětí a výlety, plavání, divadla atd.

Díky spolupráci MŠ Podlesí, obce a kluků z Pivovaru
Podlesí si děti mohly zařádit na sále, soutěžit a tančit v
rytmu ZUMBY. Všichni zúčastnění ještě navíc dostali odměnu. Jsme rádi, že se ještě najdou mezi námi „dospěláci“,
kteří jsou ochotni pro svoje ratolesti udělat ze sebe klauny
a šašky. Cenu za nejlepší masku si odnesli všichni, kdo
přišli v kostýmu. Tak zase za rok na karnevale…

My bychom Vás chtěli srdečně pozvat na naší
ZAHRADNÍ SLAVNOST, která proběhne v pátek
24. června 2016 na krásné zahradě MŠ Podlesí.
Rozloučení s předškoláky a vítání „maláčků“ je vždy
příjemné odpoledne ve společnosti milých lidí, rodičů, dětiček a zaměstnanců školky. Opět pro Vás připravujeme
bohatý program a občerstvení. Přijte s námi pobýt.
Ahoj a nashledanou holky ze školky!!!

OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ HOLKÁM
ZE ŠKOLKY: MONČE, IVĚ, MARTINĚ A IRČE
ZA OBROVSKÉ NASAZENÍ, OCHOTU A HLAVNĚ
VÝDRŽ. HOLKY, DĚKUJI, ŽE VÁM NENÍ NA OBTÍŽ
UDĚLAT NĚCO NAD RÁMEC PRACOVNÍ DOBY.
VELMI SI TOHO VÁŽÍM.
Jitka Lavičková, ředitelka MŠ

HASIČI PODLESÍ
www.sdh-podlesi.cz

Letošní valná hromada
Rok 2016 jsme odstartovali valnou hromadou, která se
konala v sobotu 16. ledna 2016 v sále Pivovaru Podlesí.
Pozváni byli a akce se zúčastnili i zástupci ostatních sborů
z příbramského okrsku a další hosté. Na valné hromadě
proběhlo vyhodnocení roku 2015, jednotliví členové výboru velmi podrobně seznámili přítomné s činností mladých
hasičů, s jejich skvělými výsledky, s činností dospělých
a s ekonomickým výsledkem hospodaření sboru. Slovo
měla i starostka obce Marcela Dušková. Závěrem se udělovalo několik vyznamenání. Nejvýznamnější vyznamenání
bylo uděleno našemu hospodáři Milanu Vůchovi.
Martina Kolaříková, členka SDH
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Zpráva o činnosti SDH Podlesí
za rok 2015
Rok 2015 jsme započali valnou hromadou, která se
konala v sobotu 17. ledna 2015 v Pivovaru Podlesí. Velmi
důležitým bodem byly volby do výboru sboru. Na funkce
ve výboru byli zvoleni tito členové:
• starosta sboru:
Willy Hohl st.
• náměstek starosty SDH:
Josef Rumanovič
• jednatel sboru:
Petr Štefl
• velitel SDH:
Milan Kolařík
• hospodář:
Milan Vůcha
• strojník:
Jan Ouborný
• vedoucí mladých hasičů:
Zdeněk Kolařík st.
• člen výboru, zástupce velitele: Willy Hohl ml.
• člen výboru:
Milan Kříž
• člen výboru:
Jiří Synek
• člen výboru:
Jakub Horáček
• revizor sboru:
Vojtěch Cigánek

Koncem března jsme na požádání starosty obce pokáceli v části obce u Hnízdilů u místní komunikace jeden smrk,
dvě vzrostlé borovice a v zahradě mateřské školy jednu
velkou břízu. Všechno dřevo bylo odvezeno do areálu
hasičské zbrojnice, kde bylo složeno pro potřeby obce.
K poslednímu dni v dubnu patří i stavění máje, které se
stalo i v Podlesí tradicí. Ve čtvrtek
30. dubna jsme připravili, opentlili a následně, za pomoci
techniky pana Sýkory, vztyčili 16 metrů vysokou máj před
Pivovarem Podlesí. Poté následovalo hlídání máje a zábava
u ohně až do ranních hodin.
Jarní sběr kovového odpadu probíhal 23. května. Celé
dopoledne jsme traktorem pana Ouborného sváželi kovový
odpad do kontejneru umístěného u hasičské zbrojnice.
Další členové poklízeli a urovnávali věci ve skladu hasičské zbrojnice.
1. čtvrtletí 2016

První naší soutěží v požárním sportu, které jsme se zúčastnili, byl druhý ročník soutěže „O pohár hejtmana
Středočeského kraje“ v požárním útoku dle starých
pravidel, která se konala v sobotu 13. června na Kardavci.
Dle starých pravidel znamená, že vedení požárního útoku se
postupně rozhazuje, nikoli roztahuje, a veškerý materiál se
nese ze startovní čáry (samozřejmě kromě požární stříkačky). Každé družstvo mělo dva pokusy, při kterých se oba
časy sčítaly. Po sečtení obou časů jsme skončili na 6. místě.
V doplňkové soutěži o nejlepšího „motáka“ jsme vyhráli.
To znamenalo smotat hadice do kotoučů a všechen materiál
odnést zpět na startovní čáru. Samozřejmě vše bylo na čas.
Po lehké prázdninové odmlce následovalo „Loučení
s prázdninami“. V sobotu 29. srpna proběhlo v areálu
hřiště TJ Mongeo Podlesí tradiční loučení s prázdninami.
Účast na tomto odpoledni byla hojná, počasí přálo a zasoutěžilo si téměř 150 dětí. Část našich členů, kteří se zúčastnili této akce, měli připravené hadicové kolo, při kterém si
děti vyzkoušely zapojování a rozpojování hadic. A protože
bylo hezké a velmi teplé počasí, bylo připraveno i stříkání
na terč ze džberové stříkačky. Závěrem proběhlo tradiční
opékání špekáčků, při kterém jsme se starali o oheň.
Souběžně v tento den se naše soutěžní družstvo mužů
zúčastnilo Memoriálu Jana Neumanna v Narysově.
Jednalo se o soutěž v požárním útoku. Vytvořili jsme jedno
družstvo mužů a na soutěž jsme jeli bez jakýchkoliv předchozích tréninků. Umístili jsme se na 11. místě.
V měsíci srpnu jsme na požádání vyčistili dvě soukromé studny našim občanům. V tento měsíc nás navíc opustil nejstarší člen sboru pan Michal Matějík a náš bývalý
dlouholetý člen pan František Kašpar.
Další soutěžní akcí byl Memoriál Josefa Němce. V sobotu 12. září se naši muži zúčastnili soutěže v požárním
útoku, tentokrát ve Vysoké u Příbrami. Na tuto soutěž
jsme se ale poctivě připravili a před soutěží požární útok
řádně natrénovali. V náročné a pěkně připravené soutěži
jsme obsadili 6. místo.
V sobotu 26. září proběhly dvě akce. Dopoledne jsme
po obci sbírali připravený kovový odpad, který jsme jako
vždy sváželi do kontejneru u hasičské zbrojnice.
Ten samý den jsme pro širokou veřejnost uspořádali
v sále Pivovaru Podlesí takzvané „sousedské posezení“.
K poslechu i tanci hrála kapela Cirkus Hulata, která má
ve svém repertoáru staropražské, lidové a country písně.
Akce se zúčastnilo okolo 60 lidí. Věřím, že si večer všichni
užili, protože taneční parket byl stále plný.
Koncem listopadu jsme si v areálu hasičské zbrojnice
opekli sele.
Na první adventní neděli se náš sbor postaral o vánoční
strom, který obci darovala paní Dandová. Strom jsme
pokáceli, odvezli a usadili před Pivovar Podlesí.
V prosinci došlo na Drmlově Poli, v místě bývalého dětského hřiště, díky silnému větru k vyvrácení vzrostlého
jehličnatého stromu. Byli jsme starostkou obce požádáni o jeho odklizení. Po zhodnocení stavu dalších okolních
stromů jsme se rozhodli odstranit i další dva stromy, jelikož byly pro okolí nebezpečné.
V neděli 27. prosince jsme se svými rodinami a blízkými
přáteli uskutečnili tradiční vánoční pochod na Třemošnou. Účast byla hojná, počasí přálo, sluníčko svítilo a po
sněhu ani památky. Bohužel ta pravá vánoční atmosféra
lesa byla v nedohlednu. Sešlo se nás 25, miminko a dva psi.
Výšlap jsme zakončili v Pivovaru Podlesí. To byla poslední
akce dobrovolných hasičů v roce 2015.
Milan Kolařík, velitel SDH
strana 7

Kácení stromů „na plácku“

Chceš se stát jedním z nás?

JSDHO společně s členy SDH Podlesí pokáceli v části
obce Staré Podlesí po schválení v zastupitelstvu obce stromy na „plácku“ u Kolandů. Stromy byly na danou lokalitu
přerostlé, nahnuté, zasahovaly do elektrického vedení
a místních komunikací. Určité nebezpečí stromy představovaly i pro občany, kteří zde bydlí, chodí a využívají kontejnery na tříděný odpad. Také vyvážení kontejnerů probíhalo s obtížemi.
Pokácené stromy byly rozřezány a odvezeny do areálu
hasičské zbrojnice, kde bylo dřevo uloženo a sloužit bude
pro potřeby obce. V následujících měsících bude prostor
zmodernizován, zveleben a vysazená bude nová zeleň. Kontejnery na tříděný odpad zde zůstanou.

Chceš přijít mezi nás? Dveře jsou Ti otevřené. V případě
zájmu kontaktuj velitele SDH Podlesí Milana Kolaříka
(tel. 737 953 054) nebo jednatele sboru Petra Štefla (tel.
č. 720 347 743). Přivítáme děti ve věku od 7 do 15 let
(dítě musí umět číst), dorostence, muže i ženy jakéhokoliv věku.

Milan Kolařík, velitel SDH

MLADÍ HASIČI Z PODLESÍ OPĚT
ZAZÁŘILI
V sobotu 12. března 2016 se konala v tělocvičně ZŠ
28. října tradiční soutěž „O putovní pohár starosty města
Příbrami“. Ani na 12. ročníku této soutěže nechyběli podleští mladí hasiči.
Letošnímu týmu (ve složení: Jakub Pustějovský, Anna
Kraftová, Adéla Ba ková, Adam Zapletal, Anna Žánská)
se podařilo porazit 5 konkurenčních družstev a obhájit tak
loňské vítězství v kategorii mladší. Prvního místa dosáhli bezchybnými výkony ve všech disciplínách, mezi které
patří například pořadová příprava, základy první pomoci,
uzlování a štafeta požárních dvojic, kterou se dětem povedlo zaběhnout za 61 vteřin. Hasiči z Březových Hor skončili s těsným bodovým rozdílem druzí, třetí místo obsadili
Bohutínští.
Stejně jako loni se tým z Podlesí blýskl i v doplňkové soutěži (hadicové kolo, dopravní značky, šipky, hadicové
kuželky), kde se svým součtem bodů dosáhl rovněž na první příčku. S dvojnásobným vítězstvím putují do Podlesí

Rýsuje se družstvo žen
Ke konci roku byly v našem sboru celkem čtyři ženy.
Nebylo tedy možné sestavit na soutěže čistě „ženské“ družstvo. V lednu tohoto roku se náš sbor rozrostl o tři nové
členky. Mohli bychom tedy pro letošní sezónu sestavit nejen soutěžní družstvo mužů, ale poprvé v historii i družstvo žen. Pevně věřím, že se nám to podaří. První soutěž,
které bychom se měly, my ženy, zúčastnit, je soutěž na
Hájích, která se bude konat v sobotu 14. května.
Martina Kolaříková, členka SDH

Ve zkratce
• V sobotu 17. září 2016 budeme pořádat netradiční
„sranda soutěž“ v požárním útoku na hřišti TJ Mongeo Podlesí.
• V příštím roce, konkrétně v sobotu 17. června 2017,
nás čekají oslavy výročí 120 let od založení našeho
sboru SDH Podlesí.
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(pokračování na str. 9)
1. čtvrtletí 2016

Mladí hasiči z Podlesí opět zazářili
(dokončení ze str. 8)

dva poháry a spousta cen. Kompletní výsledkové listiny
a fotogalerii ze soutěže najdete na nových webových stránkách sboru: www.sdh-podlesi.cz. Reportáž z 12. ročníku
soutěže odvysílala TV Fonka, kde se dostali ke slovu
i samotní vítězové a vychutnali si svou chvilku slávy.
Reportáž je ke shlédnutí na webových stránkách tohoto
příbramského zpravodajského kanálu.
I když se znovu ukázalo, že děti z Podlesí jsou nejšikovnější, bude trénink na příští ročník ještě intenzivnější,
nebo konkurence je vyrovnaná a stále je co zlepšovat.
Trojnásobné obhájení prvenství dle pravidel znamená,
že by krásný pohár zůstal již napořád v Podlesí.
Věříme, že budeme nadále zodpovědně reprezentovat
SDH Podlesí. Tímto bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu obce, protože bez jeho materiální a finanční podpory
by byla příprava kolektivu nerealizovatelná a celoroční
činnost by nemohla být tak rozmanitou. Děti se na soutěže
připravují s vedoucími a instruktory kroužku mladých
hasičů (Zdeněk Kolařík st., Milan Vůcha, Josef Rumanovič, Jana Šemnická) pravidelně každou středu v hasičské
zbrojnici v Podlesí.
Vítězům srdečně gratulujeme a držíme palce v nadcházející soutěži, 3. kole hry Plamen, jejíž náplní je závod požárnické všestrannosti a štafeta požárních dvojic, kde se ověřují podobné dovednosti jako na soutěži „O putovní pohár
starosty města Příbrami“.
Za kolektiv mladých hasičů při SDH Podlesí
Kristýna Vůchová, členka SDH
Foto: Milan Vůcha

SPORTOVCI
brdonos.cz | mongeopodlesi.wgz.cz | tj-podlesi.webnode.cz

1. ples Brdonoš Podlesí
19. března se v Pivovaru Podlesí uskutečnil 1. ples pořádaný spolkem Brdonoš. Plesu se zúčastnilo zhruba
150 lidí. K poslechu a tanci hrála kapela Maraton. K vidění byl latinskoamerický tanec v podání Olega Zemlyakova
a jeho taneční partnerky Michaely Větrovské. O půlnoční
překvapení se postaraly "poledancerky" Kara a Míša, které
předvedly show na tyči. Po celý večer byly nabízeny domácí chlebíčky podleské Světly Pustějovské a nezbyl ani

jeden. Obsluha pivovaru byla celý večer v dobré náladě až
do samého rána. Při tomto jedinečném večeru byl představen originální brdonošský tanec, který si všichni několikrát
zopakovali a užili. Zapomenout, nesmíme ani na Zdeňka
Brože, kterému děkujeme za fotografování celého plesu.
Děkujeme všem za zakoupení tomboly, čímž přispěli na
možnost konání tohoto prvního brdonošského plesu.
Marcel Forejt, člen spolku Brdonoš
1. čtvrtletí 2016
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Turnaj
ve stolním tenise
V měsíci únoru, nás podleské ženy, vyzvaly
sportovně založené ženy
z obce Sádek k turnaji ve
stolním tenise. Byla to výzva, takže jsme se sešly ve
složení Světla Pustějovská, Eva Pustějovská,
Marcela Dušková, Monika Forejtová, Katka Peškařová,
Daniela Dušková, Lucka Špírková a založily jsme tým
"PODLESKÉ DOROSTENKY". V neděli 13. března jsme do
Sádku na turnaj vyrazily. Turnaj probíhal ve velmi přátelské atmosféře. Podle sádeckých pravidel jsme hrály čtyřhry
a dvouhry. Hrál každý s každým. Podleský tým nezklamal.
Ve čtyrhrách jsme vyhrály. Nejlepší reprezentantky
byly Světla Pustějovská spolu s Danou Duškovou.
Ve dvouhrách Podlesí mělo opět vítěze, a to díky
Evě Pustějovké, která se stala vítězkou turnaje. Ale nutno
říci, že všechny "PODLESKÉ DOROSTENKY" hrály skvěle. Na podzim proběhne turnaj v Podlesí, takže je dost času
na trénování. Přesný termín turnaje bude uveden na našich webových stránkách. Fanoušci nás mohou přijít podpořit.
Fotografie z turnaje najdete na stránkách www.obecpodlesi.cz
ve fotogalerii.
Marcela Dušková, starostka obce

Naši nejmladší Podleského fotbalu
Ani přes zimní období neleníme a zdokonalujeme se
ve fotbalovém umění. Scházíme se 3x do týdne v příbramských tělocvičnách. Při trénincích nehrajeme jenom fotbal,
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ale snažíme se zdokonalovat i v jiných míčových hrách,
gymnastice, skákání přes švihadlo atd.
Ve SPORTOVNÍ HALE VAVEX PŘÍBRAM jsem uspořádal (za pomoci rodičů – patří jim velké díky) pět turnajů
ve fotbale pro roč. 2006 – 2007 za účastí kvalitních mužstev českého fotbalu. A nevedli jsme si vůbec špatně.
1. turnaj - 25. 10. - roč. 2006 - 7 mužstev - systém každý
s každým
1. 1.FK Příbram 06 22:2 18 b.; 2. Hradiště 13:6 13 b.;
3. 1.FK Příbram 07 15:6 12 b.; 4. Podlesí černý 16:11 10 b.;
5. Spartak 3:9 4 b.; 6. Načeradec 4:16 3 b.; 7. Podlesí zelený 1:24 1 b.
2. turnaj - 23. 1. - roč. 2007 - 6 mužstev - systém každý
s každým
1. Podlesí 15 b.; 2. Dobříš 10 b.; 3. Spartak 7 b.; 4. Blatná
6 b.; 5. Strakonice 6 b.; 6. Rožmitál 0 b.
Podlesí – Spartak 3:0, Podlesí – Blatná 2-1, Podlesí – Dobříš 3:0, Podlesí - Rožmitál 7:0, Podlesí – Strakonice 2-0
3. turnaj - 6. 2. - roč. 2006 - 8 mužstev - 2 skupiny
po 4 a boje o umístění
1. Podlesí černý, 2. Beroun, 3. 1.FK Příbram 07, 4. Blatná 06, 5. Spartak, 6. Blatná 07, 7. Milín, 8. Podlesí zelený
Podlesí zelený – 1.FK Příbram 0:5, Podlesí zelený – Blatná
06 0:3, Podlesí zelený – Spartak 0:4,
Podlesí černý – Milín 4:0, Podlesí černý – Beroun 1:3, Podlesí černý – Blatná 07 0:0
Boj o 7. – 8. místo Podlesí zelený – Milín 0:3
Semifinále: Podlesí černý – 1.FK Příbram 07 5:0, finále
Podlesí černý – Beroun 0:0 na penalty 3:2
Nejlepší brankář turnaje – Jan Šulitka, Podlesí černý
(pokračování na str. 11)
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Naši nejmladší Podleského fotbalu
(dokončení ze str. 10)

4. turnaj - 28.2. - roč. 2006 - 8 mužstev - 2 skupiny po
4 a boje o umístění
1. Hradiště, 2. Táborsko, 3. 1.FK Příbram 06, 4. Podlesí
černý, 5. 1.FK Příbram 07, 6. Milín, 7. Blatná 06, 8. Podlesí zelený
Podlesí černý – Milín 5:1, Podlesí černý – 1.FK 06 0:1, Podlesí černý – Blatná 07 0:0
Podlesí zelený – 1.FK 07 0:4, Podlesí zelený – Táborsko
2:8, Podlesí zelený – Hradiště 0:4
Boj o 7. – 8. místo Podlesí zelený – Blatná 07 0:4
Semifinále: Podlesí černý – Táborsko 0:4, boj o 3. – 4. místo Podlesí černý – 1. FK 06 1:6
5. turnaj - 5. 3. - roč. 2006 - Králův Dvůr
1. Králův Dvůr, 2. Karlštejn, 3. Podlesí, 4. Milín, 5. Beroun, 6. Slavoj Vyšehrad, 7. Viktoria Vestec, 8. Lochovice
Podlesí – Lochovice 3:0, Podlesí – Králův Dvůr 1:2, Podlesí
– Beroun 5:1
Semifinále: Podlesí – Karlštejn 1:2, boj o 3. – 4. místo Podlesí – Milín 4:1
Nejlepším hráčem turnaje Jan Kareš Podlesí
6. turnaj - 20.3. - roč. 2006 - 7 mužstev - systém každý
s každým
Tento turnaj ještě nebyl odehrán.
Mužstva: Podlesí černý, Podlesí zelený, Blatná 06, Blatná 07,
1. FK 06, 1. FK 07, Milín

Nábor provádíme každý trénink, tak neváhejte
a staňte se i Vy součástí našeho klubu Podlesáckých draků.
Havrančík, trenér
Tel. 734 878 613
Web: http://tj-podlesi.webnode.cz/

Mongeo Podlesí - DOROST
Naše zimní příprava začala první týden v lednu. Celý leden
jsme se připravovali v tělocvičně a v Oxygenu. Nejtěžší část
přípravy začala nám trenérům. Kvůli zraněním a i z jiných
různých důvodů nás opustili čtyři hráči, ale zapracovali
jsme a zvládli jsme je nahradit. V dnešní době můžeme být
rádi za každého člověka, který má chu hrát a bavit se
s partou skvělých lidí.
Podlesí – Lety
0:2
První přípravný zápas jsme odehráli na umělé trávě 1.FK
Příbram s týmem Letů. Zápas vypadal jako každý první
zápas po dlouhé pauze. Šance na obou stranách, hodně
chyb v rozehrávce, ale bojovný výkon. Nakonec zvítězil
š astnější a produktivnější tým.
Podlesí – Milín
5:2
Druhý zápas nám ukázal pravý opak. Výborně organizovaná obranná fáze s rychlým přechodem do útoku. I když
musím uznat, že i s řadou chyb v rozehrávce. To byl od nás
jeden z lepších zápasů. Na to, že jsme se stále sehrávali.
Podlesí – Březnice
8:0
První poločas absolutní hrůza. Nikdo neplnil, co měl, a to
se odrazilo na výsledku (2:0). A byli jsme rádi, že to není
(2:4). Po poločase, kdy jsme ke klukům hlasitě promluvili,
byl náš výkon o sto procent lepší. Dovolím si tvrdit, že lepší výkon jsem od kluků neviděl. Abyste na dorostenecké
úrovni nepůjčili soupeři poločas balón, je obdivuhodné,
a kluci si zaslouží za druhý poločas velkou pochvalu.
1. čtvrtletí 2016

Podlesí – 1. FK Příbram
0:8
Tento zápas ovlivnila velká nemocnost a školní prázdniny.
Co vám budu povídat, s takovým týmem, jako je 1.FK,
se nemůžeme rovnat normálně, natož v oslabené sestavě.
I tak chci klukům poděkovat a pochválit je, že to nezabalili
a bojovali až do konce.
Nejčastější sestava:
Nový
Ďuriš
Németh
Chmel
Metlička
Větrovský
Hilman
Ťapaj
Kuchař
Serynek
Krůta
Náhradníci: Synek, Matějů, Kortus, Nguyen, Koš ál,
Zapletal, Vacík
Trenéři: Krejza, Horáček, Soukup
Rádi Vás uvidíme na každém domácím zápase. Většinou
hrajeme v sobotu v 10.15 hodin.
Rozpis našich zápasů na
http://sokol-podlesi-dorost.webnode.cz/ nebo na
www.fotbal.cz.
Radim Černohorský

Turnaj 20. 3. - 7 mužstev - každý s každým
1. 1.FK Příbram 06 18 b.; 2. Podlesí černý 15 b.; 3. Blatná 06 12 b.; 4. 1.FK Příbram 07 9 b.; 5. Blatná 07 6 b.;
6. Podlesí zelený 3 b.; 7. Milín 0 b.
Podlesí černý 3 : 0 Podlesí zelený
Podlesí černý 3 : 0 1.FK 07
Podlesí černý 1 : 3 1.FK 06
Podlesí černý 7 : 1 Blatná 07
Podlesí černý 5 : 1 Milín
Podlesí černý 3 : 1 Blatná 06
Podlesí zelený 0 : 1 1.FK 07
Podlesí zelený 1 : 4 1.FK 06
Podlesí zelený 0 : 2 Blatná 07
Podlesí zelený 0 : 1 Blatná 06
Podlesí zelený 1 : 0 Milín
Nejlepší střelec turnaje Adéla Matějíčková Podlesí černý.

Starší žáci Podlesí
Přes zimu došlo k trenérské změně. Odešel Radim Černohorský a mužstvo převzali Ivan Makoš a Bohuslav Čermák. Trenéři, kteří působili na FK Příbram a Spartaku
Příbram.
V zimním období chodí žáci trénovat do tělocvičen a na
umělou trávu. TJ Mongeo Podlesí pořádala v zimně dva
halové turnaje. Na těchto turnajích jsme vždy skončili
na 5. a 6. místě. To znamená, že se nám moc nedařilo. Turnaje splnily účel. To znamená, aby se děti neválely doma
a měly pohyb.
Momentálně máme 20 dětí, což považuji za obrovský
úspěch, protože některé vesnice ruší družstva pro malý
počet dětí. Do budoucna to bude obrovský problém, nebo
děti nemají zájem sportovat. Kvalita je různá, někteří neumějí ani kotrmelec. Někdy to jsou pro trenéry muka. Děti
máme jak z Podlesí, tak z Příbrami a okolí. Pokud máte
zájem, přijte za námi.
SOUPISKA
Brankáři: Pavlů, Přibyl
Hráči: Černohorský, Kabíček, Pap, Provazník, Přibyl ml.,
Synek, Šic, Větrovec, Hložanka, Walitsch, Kočí, Pinc, Spálenka, Novák, Tůma, Nozar, Mařan, Krotký
Trenéři: Makoš a Čermák
strana 11

První jarní úprava hřiště

A mužstvo

S prvním jarním počasím začala i údržba trávníku v areálu
TJ Podlesí. Trávník se po zimě vyčesává, provzdušňuje
a pohnojí.

A mužstvo začalo s tréninky poslední týden v lednu.
Trénovalo se třikrát týdně v tělocvičně a na umělé trávě
na FK Příbram. Hráli jsme čtyři přátelská utkání:
Dobříš – Podlesí
Podlesí – Petrovice
Dorost FK Příbram – Podlesí
Podlesí – Daleké Dušníky

2:
7:
4:
4:

3
3
3
1

Přes zimu došlo v kádru ke změnám. Na hostování
do Spartaku Příbram odešel Petr Mezera a hostování skončilo Hausleitnerovi, který se vrátil do Rožmitálu. Příchody z Bohutína – přišel na hostování brankář Veselý z Tochovic se vrátil se Vladimír Jaroš. Na poslední chvíli se
nám podařila taková perlička. Z AC Sparty Praha jsme
udělali na hostování Miroslava Slepičku, hráče, který pochází z Příbrami. Ligu hrála Příbram, Liberec a Sparta
v reprezentaci má dva starty. Tímto bych chtěl Mírovi poděkovat, že si to na Spartě vyřídil sám. Samozřejmě léta se
nedají zastavit a je dobré, že fotbalový důchod (alespoň
tedy jeho část) stráví u nás v Podlesí.
Cílem mužstva je před jarní částí jako nováček soutěže
čeřit vodu někde kolem čtvrtého místa. Poděkovat musím
Radimovi Černohorskému za to, jak to v Podlesí funguje,
protože města jako Rožmitál, Březnice a další můžou
jenom závidět, jaké soutěže se zde hrají.
Josef Blažek, trenér A mužstva

PŘEDSTAVUJEME PODLESKÉ OSOBNOSTI
MARCEL FOREJT – zakladatel spolku BRDONOŠ,
zastupitel obce Podlesí
Tentokrát jsem zvolila osobnost, která v Podlesí nežije příliš dlouho, ale o to výrazněji do chodu této obce zasáhla.
Až do soboty 19. března byl znám především jako jeden
ze zakladatelů velké sportovní akce, která svým významem dávno přesáhla hranice obce – triatlonu BRDONOŠ.
Od 19. března již toto neplatí. Ke sportovní události přibyla i událost společenská – PLES BRDONOŠ. Dalším
krokem, který následoval v začleňování Marcela Forejta
do chodu obce je, že se od března tohoto roku stal zastupitelem obce Podlesí. I tuto roli bere Marcel velice vážně a se
vší zodpovědností. O akcích Brdonoše jsem si povídala
se dvěma zakladateli spolku. Již zmíněným Marcelem
Forejtem a Ondrou Žánským. K dalším členům ještě patří
Petr Peškař, Monika Forejtová, Katka Peškařová, Simona
Žánská a další kamarádi a kamarádky všech již vyjmenovaných. A samozřejmě při akcích jsou zapojení všichni
rodinní příslušníci, by třeba „jenom“ hlídáním dětí.
Spolek Brdonoš začíná svoji novou sezónu 2016.
Letošní rok ale pro tento spolek začal poněkud
netradičně plesem Brdonoš. Proč právě ples a bude
i z této akce tradice?
„Myšlenka na uspořádání plesu nás nějak napadla všechny při kávě s bábovkou a přiznám se, že jsme do toho šli
s velkým nadšením. Cílem bylo pobavit lidi a vyzkoušet,
strana 12

zda bychom to vůbec
uměli. Když už tady
máme pivovar s krásným sálem, tak proč
toho nevyužít? S organizací sportovních akcí
máme již docela zkušenosti, tak proč nezkusit
i ples? A vypadá to, že
se akce povedla. A jak
jsi sama říkala, uděláme z netradice tradici.
Takže s prvním ročníkem jsme tradici nastartovali a ohlas na
ples nám dává elán se
příští rok do toho pustit znovu,“ říká Marcel.
Co bylo podle tebe na plese nejzajímavější, nejlepší
nebo naopak nejhorší. Prostě co tebe osobně zaujalo?
„Mám pocit, že lidem se ples líbil svojí jakousi noblesou
nebo reprezentativností. Lidé se opravdu bavili a řekl bych,
že se vše skvěle sešlo – dobrá hudba, pěkné prostředí, dobře
naladění a svátečně oblečení lidé“ uvedl Ondra a jeho
(pokračování na str. 13)
1. čtvrtletí 2016

MARCEL FOREJT – zakladatel spolku
BRDONOŠ, zastupitel obce Podlesí
(dokončení ze str. 12)

slova ještě doplnil Marcel: „Měli jsme pocit, že kdo přišel,
chtěl si to opravdu užít, podle svých zkušeností s námi věděli, co mohou očekávat a chtěli si vyzkoušet něco jiného
než sport. Chtěli se prostě bavit. Posláním Brdonoše je
sport, užít si pohyb v přírodě, setkat se s lidmi na stejné
vlně, kteří se chtějí hýbat, bavit. A to je stejné i na plese.
Ono i na triatlonu Brdonoš to není jen o sportu, ale i o zábavě a setkávání.“
Ještě se zeptám na pár čísel týkajících se plesu.
Kolik přišlo lidí, kdy odešel poslední návštěvník
a kolik se snědlo chlebíčků?
„Rezervaci mělo 150 lidí, poslední návštěvník odešel krátce před pátou ranní a prodalo a snědlo se 280 chlebíčků.
Tady musím říct „klobouk dolů“ před zručností a umem
paní Světly Pustějovské! Jedenáct přepravek chlebíčků –
byly krásné, dobré a podleské! Tady je přesně vidět, jak
jsou v Podlesí šikovní lidé! Jsem moc rád, že jsme se
do téhle akce pustili a už se těšíme na další ročník!“
„Rád bych připomněl i kreativitu, nápady a pracovitost
Moniky, protože díky ní, se ten obrovský bílý sál proměnil
v krásné slavnostní prostředí. Řeklo by se obyčejný krepák,
ale Monika z něj vytvořila nádherné kytky, které zdobily
celý prostor. Vše bylo laděno do Brdonošských barev –
černé a žluté. Balonky, kytky, ubrusy na stolech – prostě
úžasné! K noblese přispělo i uvítání všech žen. Při vstupu
dostala každá žlutou růži a zároveň se každý mohl projít
po červeném koberci a nechat se vyfotografovat,“ zhodnotil
Ondra. Všechny fotografie a videa pořízené z tohoto jedinečného večera budou k vidění na webových stránkách
www.brdonos.cz.
Tolik tedy společenská stránka. Už se jistě připravujete na hlavní sportovní akci – triatlon. Kolikátý
ročník nás letos čeká a co chystáte?
„Chystáme 8. ročník terénního triatlonu pro dospělé
a 4. ročník dětského duatlonu. Začnu ale úplně od začátku
a ve zkratce: začalo to 1. ročníkem, kde nás bylo osm a tam
šlo hlavně o to, vyzkoušet si jestli dokážeme my, kteří jsme
tyto sporty nikdy nedělali, skloubit je dohromady - plavání,
běh a kolo. Profesionálové tvrdí, že nejtěžší není danou
disciplinu zvládnout, ale přejít z jedné na druhou. Tedy
přechod z plavání, kde používáte nohy a ruce, úplně jiné
svaly pak zapínáte na kole. Nejtěžší a nejsložitější je pak
zapnout další svaly a dostat se z kola do běhu. Takže šlo
o to, jestli to dáme. Všichni organizátoři se zúčastňovali
prvních třech ročníků, ale pak už to nešlo. Dneska už se
staráme o to, aby se bavili ostatní. V loňském roce už se závodu zúčastnilo 198 lidí. Vyrostlo to hrozně moc, ale všichni jsme se shodli, že nám nejde o kvantitu, ale o kvalitu.
Takže se chceme věnovat hlavně tomu, aby byla dobrá tra,
dobrá zábava i zázemí, aby účastníci měli k dispozici kvalitní jídlo i pití. Nechceme, aby závod jenom odběhali, ale
aby si tady hlavně prožili zábavný pohodový den.“
Od března jsi Marceli i členem zastupitelstva obce.
S čím jdeš do vedení obce?
„Jsem samozřejmě rád, že mám možnost něco pro tuhle
obec udělat. Těší mě, že v zastupitelstvu obce jsou mladí
1. čtvrtletí 2016

lidé, kteří mají stejné nadšení a elán. Mám radost, že se
konečně dočkáme dokončení kanalizace – v části Nové Podlesí a dle mého názoru to mělo být hotové již dávno. Moje
práce v zastupitelstvu mě samozřejmě těší a věřím, že
naším společným cílem je tuto obec zlepšovat. Aby byla místem, kde se nám všem bude dobře bydlet, odpočívat i sportovat. A že budeme pyšní na to, že v Podlesí bydlíme!“
str

UZÁVĚRKA PODLESÁKU
pro 2. čtvrtletí
je v pondělí 20. června 2016

TEXTIL, DROGERIE,
HRAČKY, KVĚTINY
Pro jarní sezónu nabízíme:
• rybízy a angrešty,
• růže velkokvěté i polyantky,
• macešky a jarní květiny,
• keře a stromky pro ozdobu
vaší zahrady.

Pro letní sezónu nabízíme:
• balkonové a truhlíkové květiny,
• pelargonie, petunie, surfinie
a spoustu jiných druhů,
• sadbu rajčat, okurek a bylinek.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
AŤ MÁME PĚKNĚ ROZKVETLÉ
A BAREVNÉ PODLESÍ.
Telefon: 602 960 746

Marie a Zdeněk Cigánkovi
Podlesí 116, Příbram 261 01
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
je zveřejněna pouze upravená verze zápisu ze zasedání zastupitelstva.

VÝPIS Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE PODLESÍ
konaného 27. ledna 2016

VÝPIS Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE PODLESÍ
konaného 24. února 2016

1. VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu.

1. VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu.

2. PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2015
Zastupitelstvo obce výsledky hospodaření obce k 31. 12. 2015
bere na vědomí.

2. SLIB ČLENA ZASTUPITELSTVA
Dle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
byl složen slib člena zastupitelstva obce z důvodu rezignace
mandátu člena zastupitelstva obce.

3. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Č.5/2015 A 6/2015
Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření č.5/2015 a 6/2015
bere na vědomí.
4. VÝBĚR SPOLEČNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
A DOTACÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje společnost ACCON
manager & partners, s.r.o. + KPCM s.r.o. na zajištění kompletních prací spojených s výběrovým řízením a dotaci na splaškovou kanalizaci v části obce Nové Podlesí.
5. ŽÁDOSTI
Žádost o pronájem místa pro umístění retranslace (posílení signálu pro příjem internetu)
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem část půdních
prostor a anténní stojan na střeše budovy Obecního úřadu Podlesí na posílení signálu internetu společnosti Internet PB, spol. s.r.o.;
Březové Hory 540, 261 01 Příbram 6. Zastupitelstvo obce ukládá
starostce obce uzavřít a podepsat smlouvu s touto společností.
Žádost o výkup pozemku p.č. 1023 v k.ú Podlesí nad Litavkou
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost na odkoupení
pozemku.
Žádosti o dotace z Fondu Středočeského kraje
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2016
a závazek spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální
výši 5 %, je-li žadatel obec. Tematické zadání "Obecní knihovny".
Žádosti o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet"
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce žádost o vyvěšení tibetské vlajky
na obecním úřadu neschvaluje.
6. INVENTARIZACE MAJETKU K 31. 12. 2015
USNESENÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení uvedeného
majetku obce dle předloženého návrhu.
7. RŮZNÉ
a) Zastupitelstvo obce schválilo společnost Příbramská tiskárna
s.r.o., Nádražní 190, 261 01 Příbram. Dále zastupitelstvo
obce schválilo distribuci čtvrtletní každému do schránky
zdarma, počet výtisků na číslo popisné + další nutné,
formát A4 .
b) Zpráva o činnosti kontrolního výboru. Zastupitelstvo obce
zprávu bere na vědomí.
c) Přehled o využití dotace v roce 2015 - Sbor dobrovolných
hasičů Podlesí. Zastupitelstvo obce přehled bere na vědomí.
d) Přehled o využití dotace v roce 2015 - Tělovýchovná jednota
MONGEO Podlesí
Zastupitelstvo obce přehled bere na vědomí.
e) Zápis dětí do Mateřské školy Podlesí
Zápis dětí do Mateřské školy Podlesí se bude konat 4. 4.
2016 od 8:00 hodin. Zastupitelstvo obce zápis dětí do Mateřské školy Podlesí bere na vědomí.
Marcela Dušková, starostka obce
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3. PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 1. 2016
Zastupitelstvo obce výsledky hospodaření obce k 31. 1. 2016
bere na vědomí.
4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Č.1/2016 a 2/2016
Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření č.1/2016 bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016
po úpravě.
5. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PODLESÍ
K 31. 12. 2015
Zastupitelstvo obce výsledky hospodaření MŠ Podlesí k 31. 12.
2015 bere na vědomí.
6. SMĚRNICE č. 20 – PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
Zastupitelstvo obce směrnici č. 20 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu neschvaluje.
7. ŽÁDOSTI
Žádost obce o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o přezkoumání
hospodaření za rok 2016 Krajskému úřadu Středočeského
kraje.
Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost
Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek na činnost Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Pobočný
spolek Příbram.
8. RŮZNÉ
8.1 Nájem – změna smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu výše nájemného v nebytovém prostoru v budově obecního úřadu.
8.2 Úprava veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce schvaluje vykácení několika kusů stromů
(dle potřeby) z důvodu úpravy veřejného prostranství (na plácku u č. p. 73) pro vytvoření zpevněného prostoru pro kontejnery na tříděný odpad.
8.3 Změna povodňové komise
Zastupitelstvo obce schválilo změnu povodňové komise.
8.4. Odměna knihovnici
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu končící
knihovnici.
8.5. Rekonstrukce místností v budově obecního úřadu
(pracovna starosty, skládek, kancelář)
Zastupitelstvo obce souhlasí s poptávkami na společnosti na
opravu topení v budově obecního úřadu.
Marcela Dušková, starostka obce
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SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní
výročí podleských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme
dny plné pohody a hodně zdraví.
V lednu
Dušková Jarmila
70 let
Havelka Jaroslav
80 let
Bambasová Jana
85 let
Stenczel Juraj
82 let
Korecký Jiří
76 let
Fričková Jaruška
86 let
Sýkora Václav
75 let
Vogeltanz Rudolf
77 let
Kadlecová Marie
87 let
Pelikán Vladimír
90 let
Kapitánová Jana
74 let
V únoru
Jirgl Petr
70 let
Šimrová Božena
80 let
Sobotková Květa
78 let
Průcha Josef
71 let
Raušerová Alena
77 let
Karochová Marie
76 let
Lisá Jiřina
79 let
Ledlová Jana
73 let
Řeháková Jaroslava
80 let
Hlavová Vlasta
84 let
V březnu
Flachsová Jiřina
75 let
Greplová Růžena
74 let
Černochová Marta
80 let
Hanková Růžena
88 let
Pata Stanislav
71 let
Polívka Václav
72 let
Cignerová Marie
91 let
Pletánková Jarmila
78 let
Hanzík Karel
74 let
Venclíková Květoslava
75 let

NAROZENÍ
V lednu:
V březnu:

Anna Bürgerová
Marek Kukla

Blahopřejeme rodičům k narození jejich štěstíčka.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání je určeno pro nově narozené děti
s trvalým pobytem v obci Podlesí.
Vlastní přivítání narozených dětí proběhne
návštěvou starostky obce v místě bydliště,
předáním pamětního listu a drobného dárku.
S ohledem na zákon o základních registrech nemá
radnice možnost aktivně oslovovat rodiče
s nabídkou tohoto vítání. Řešením je, že rodiče
nově narozených dětí o vítání sami požádají.
Žádost je k dispozici na stránkách obce v rubrice
formuláře obce, případně na Obecním úřadu Podlesí.
Po předání žádosti budou rodiče kontaktováni
starostkou a bude domluven termín návštěvy.
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OBECNÍ KNIHOVNA
Místnost Obecní knihovny sídlí v 1. patře Obecního
úřadu. V knihovně najdete přes 3000 svazků knih naučné literatury pro děti, mládež i dospělé čtenáře,
pohádky,detektivky, encyklopedie, beletrie...
Další možností v naší knihovně je zapůjčení časopisů. Naše knihovna využívá pro doplnění nabídky
knih z vlastního knihovního fondu „výměnný fond“
svazků knih Knihovny Jana Drdy Příbram.
POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY!
Otevírací doba: každé úterý 17.00 - 18.30 hodin
Výpůjční doba: 6 měsíců
Zapůjčování knih: zdarma
Knihovnice: Tereza Kolaříková
Tel. na knihovnici: 720 106 346
E-mail: knihovna@obecpodlesi.cz
Ve vstupní hale Obecního úřadu Podlesí je umístěna
nástěnka obecní knihovny, kde najdete důležité
informace i kontakt na knihovnici.

OBECNÍ ÚŘAD PODLESÍ
HODINY PRO VEŘEJNOST
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

-

11.30
12.30
11.30
12.30
11.30
12.30
11.30
12.30
11.30 hodin

-

17.00
15.00
17.00
15.00

hodin
hodin
hodin
hodin

K O N TA K T Y
Starostka:

Marcela Dušková
tel. 318 637 603, 605 252 101
e-mail: starosta@obecpodlesi.cz
Místostarosta: František Škranc
tel. 723 209 890
e-mail: mistostarosta@obecpodlesi.cz
Sekretariát:
Věra Jechurová
tel. 318 627 127
e-mail: obec@obecpodlesi.cz
Zpravodaj:
Martina Kolaříková
tel. 728 982 986
e-mail: zpravodaj@obecpodlesi.cz
E-podatelna:
e-podatelna@obecpodlesi.cz
ID datové schránky obce Podlesí: ehvbjfg

Fa c e b o o k : Jsme i na Facebooku:
Podlesí - okres Příbram, Středočeský kraj
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PODÍVEJTE SE, JAK SE ŽILO V OBCI PODLESÍ...
Foto zaslala starostka obce Marcela Dušková. Pokud byste i vy zachytili v obci nějaký zajímavý okamžik, zašlete
svoji fotografii elektronicky na redakční adresu zpravodaj@obecpodlesi.cz.

Cvičební sbor DTJ Nové Podlesí

DTJ Podlesí - žáci, 28. 6. 1914

Cvičitelský sbor 1919

DTJ 1927

TJ Sokol muži

DTJ Podlesí
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