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Plán akcí v roce 2021

Zprávy z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
rok 2020, díky koronavirové pandemii, byl pro
nás všechny nelehký. Od
prvních dní mimořádných
nařízení vlády ČR jsme
byli nuceni přizpůsobit si a často
změnit své plány. Máme před sebou rok 2021 a je právě správný
čas zhodnotit to, co proběhlo u nás
v Podlesí ve druhém pololetí tohoto roku. Plánované investice se
realizovaly, obvyklé práce v obci,
opravy taktéž. Bohužel ale většinu
plánovaných kulturních akcí jsme
museli zrušit. S tím se ale nedá nic
dělat, prioritou nade vše je zdraví
naše a našich blízkých.
Budeme věřit, že situace v budoucnu bude příznivější a kulturní akce
se zase budou konat dle zvyklostí.
A co se všechno zvládlo?
V červenci byla v mateřské školce
vybudována část nového plotu.
Oplocení bylo již v havarijním sta-

vu, takže nový plot a hlavně zajištění bezpečnosti dětí byla priorita
číslo 1. Spolu s tím došlo k úpravě
parkovacího stání, aby vzniklo více
místa pro rodiče, když vezou děti do
školky. Dále bylo zrealizováno nové
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autobusové stání v Novém Podlesí
naproti zrenovované, již vybudované autobusové zastávce.
Na Kašově rybníku jsme z důvodu vysoké návštěvnosti zabudovali

další dva nové odpadkové koše,
abychom pokud možno na hrázi
udrželi pořádek. Doposud se jejich
instalace vyplatila. V sobotu 25. 7.
se konal první Festival Podlesí pořádaný spolkem Brdonoš, z.s. ve
spolupráci s obcí Podlesí. Byl zaměřen na sportovní vyžití dětí a večerní
zábavu pro dospělé. Akce odstartovala poděkováním starostky obce

našim podleským dobrovolníkům
za jejich pomoc v době jarní pandemie. Následovaly fantastické ukázky
našich nejmenších hasičů s následným předáním nového hasičského

automobilu Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Podlesí a začalo se soutěžit na připravených
stanovištích.
Musím velice poděkovat hasičům
z Trhových Dušníků, kteří se postarali o aktivní pěnu pro děti a svůj
volný čas nám věnovali.
Oldies večírek se také velice zdařil.
Pivovar Podlesí se postaral o občerstvení a nápoje. Spolupracujeme
všichni společně a tak to má být.
Za sebe bych moc chtěla poděkovat podleským občanům a zároveň
týmu děvčat z mateřské školky za
nádherné květiny, které jsem od
nich dostala taktéž za zvládnutí pandemie u nás v Podlesí. Velice si toho
vážím.
Letošní velice příjemnou novinkou
bylo „letní kino v Podlesí“. V zahradě Pivovaru Podlesí se promítaly filmy - 29. 7. Teorie tygra, 5. 8.
Bezva ženská na krku, 12. 8. Revival
a 19. 8. Tátova volha. Pořadatelem
byl Pivovar Podlesí.
Na podzim jsme museli nechat
opravit propadlou dešťovou kanalizaci v cestě směrem ke školce. Původně byla plánovaná jednoduchá
oprava, ale jak to bývá - do země
nevidíme a samozřejmě se objevila

další, původní roura, která nebyla
napojena nikam. Takže vše se dalo
do pořádku a voda již teče, kam má.
V říjnu začala realizace kanalizačního řadu a přípojky do kabin fotbalového hřiště. Akce proběhla dle
harmonogramu a po jejím ukončení
následovala úprava povrchů u tenisových kurtů.
V říjnu jsme se museli opět více
zaměřit na koronavirus. Již z jarních

měsíců jsou stále připraveni pomoci s čímkoliv skvělí dobrovolníci.
Kačka Pacltová se svou kamarádkou Karolínou plnily lahvičky desinfekcí, které pak našim seniorům
roznášel Kuba Mátl. Pan Knechtl je
připraven, v případě potřeby, rozvážet léky a paní Osvaldová nákupy.
Všem patří velké poděkování.
K tomu mohu napsat jediné - v Podlesí prostě žijí bezva lidé. A protože
je na našem obecním úřadu celoročně zvýšená návštěvnost občanů,

ré chránilo zeď v místech,
kde bylo uchycené lano od
zvonu.
Původní oltář je již restaurován, a tak se můžeme
těšit na jarní slavnostní otevření.
Dne 28. 10. si každoročně
připomínáme výročí vzniku
Československého státu.
Kladením věnců k oběma
našim pomníkům jsem zá-

byla preventivně provedena dezinfekce celé budovy. Zvláště právě
v této době je zvýšená hygiena
účelná.
V říjnových dnech probíhala rekonstrukce kapličky ve Starém Podlesí.
Omítka byla popraskaná a místy
opadaná. Tyto historické památky
jsou většinou velmi vlhké a hůře se
opravují. Dále jsme řešili, co s dlažbou - dát novou, současnou nebo
zachovat původní. Shodli jsme se,
že díky dřívější poctivé výrobě zachováme původní, kterou zabrousíme a následně dostane povrchovou
úpravu. Zároveň zůstane zachované
původní prkno nad dveřmi, kte-

roveň uctila památku padlým podleským obětem
v 1. světové válce.
Příští rok, bude-li situace příznivá, se
tohoto pietního aktu zase budeme
účastnit ve větším počtu.
V listopadu byla vyhlášena VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO PODLESKÉ DĚTI.
Tématem soutěže byla POSTAVA
Z MÉ OBLÍBENÉ POHÁDKY.
V jarních měsících pak proběhne (pokud situace dovolí) výstava
těchto obrázků s vyhodnocením na
obecním úřadu.
Setkání našich jubilantů, ani společné vítání občánků neproběhly, jak
jsme zvyklí, ale dárky každý obdržel
při osobní návštěvě.
Rozsvícení vánočních stromů ve
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Zprávy z obecního úřadu

Místní poplatky na rok 2021
Místní poplatky na rok 2021 jsou splatné k 31.3.2021. Výše poplatku za komunální odpad je navýšena na 681,- Kč za osobu, výše poplatku za prvního
psa je 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč.
1.12. 2020 vláda České republiky schválila novou odpadovou legislativu.
Nejvýraznější dopad z této legislativy je navýšení poplatku za skládkování
komunálního odpadu a to z 500,- Kč za tunu na 800,- Kč za tunu (tedy navýšení o 60 %). Pro obec Podlesí to bude znamenat další navýšení výdajů
z rozpočtu obce za svoz komunálního odpadu o 140 000,- Kč. Proto je
důležité třídění odpadu.

Obec Podlesí pro své
občany opět připravila

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
a

NEBEZPEČNÉHO
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU

Vodné a stočné na rok 2021

na

Valná hromada Svazku obcí ro vodovody a kanalizace Příbram schválila, že
vodné i stočné pro rok 2021 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020.

pátek 16. 4. 2021
a sobotu 17. 4. 2021

Stále trvající problém s parkováním v obci

Starém i Novém Podlesí letos proběhlo bez
programu, ale na jejich kráse jim to neubralo.
V momentě jejich rozsvícení se rozezněly zvony
v našich kapličkách a to dodalo tomuto okamžiku vánoční nádech.
A co nás čeká v roce 2021?
Co se týká investičních akcí, tou nejvýznamnější
je plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Bohužel z důvodu koronavirové situace a s tím
spojeným nižším příjmem daní do rozpočtu
obce zastupitelstvo další velké investice neplánuje. Vše závisí na tom, kolik finančních prostředků obec od státu obdrží.
A kulturní akce s konečnou platností taktéž nemůžeme slíbit. O předpokládaných termínech
budete informováni v plánu akcí na webových
stránkách obce www.obecpodlesi.cz a na FB
profilu Obec Podlesí. Ale určitě koronavirová
situace nepotrvá věčně a brzy se zase společně
setkáme.
Závěrem bych Vám všem, milí spoluobčané,
chtěla popřát za obec Podlesí do roku 2021
pevné zdraví a mnoho úspěchů.
Marcela Dušková, starostka obce
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Pravidelně zde informuji o problematickém parkování aut na obecních pozemcích. To samozřejmě
často působí potíže záchranářům, hasičům, popelářům, kteří nemohou projet. V Podlesí jsou místní
komunikace všude úzké, někde je díky parkování
problém projet i s osobním autem. Ulice jsou nepřehledné a často není vidět, že v nich běhají děti.
Jako velký nešvar, který se zde rozmohl, se stalo
parkování na zeleni přímo u kapličky ve Starém
Podlesí mezi kapličkou a křížem. To už se opravdu
tolerovat nedá. Zde to má své řešení, dojde k umístění patníků, ale nelze v celé obci instalovat patníky
a sloupky s řetězy.
Žijeme v obci (ne ve městě) a drtivá většina z nás
má u domu své pozemky nebo garáže. Vyzívám
proto znova, využívejte pro parkování Vašich aut
svých pozemků. Většina zelených ploch okolo komunikace je rozježděná a někde už ani neexistuje.
Věřte, že není pak jednoduché sehnat majitele
auta, aby si při komplikaci přeparkoval. Děkuji za
toleranci o pochopení.

Nové Podlesí
PÁTEK

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

SOBOTA

9:00–11:00 hodin

Staré Podlesí
PÁTEK

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

SOBOTA

9:00–11:00 hodin

Drmlovo Pole
PÁTEK

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

Poděkování

SOBOTA

9:00–11:00 hodin

Chtěla bych tímto poděkovat za výbornou spolupráci v roce 2020 všem
svým zaměstnancům, zastupitelstvu obce Podlesí, děvčatům z Mateřské
školy Podlesí, knihovnici, podleským spolkům. Výrazný dík patří podleským
dobrovolníkům, kteří pomáhali a nadále pomáhají v krizové situaci, ale i
podleským občanům za zodpovědnost, a trpělivost, se kterou zvládáme a
ještě budeme muset zvládat často nepříjemná opatření.
Zároveň děkuji za práci, kterou dělá paní kronikářka Irena Stluková, paní Marie Kadlecová a paní Marie Malečková za zpracování podkladů do Podlesáku.
Marcela Dušková, starostka obce
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Plán akcí na rok 2021

9. 9.

Mše svatá před kapličkou v Novém Podlesí

13. 2. 	Masopustní průvod

18. 9.

Soutěž hasičů Podleská osmička – hřiště Podlesí

20. 2.

Hudební festival Kahan - Pivovar Podlesí

23. 9. 	Svatováclavská Mše svatá před kapličkou ve Starém Podlesí

20. 3.

Brdonošský ples – Pivovar Podlesí

26. 9.

Setkání jubilantů – Pivovar Podlesí

28. 3.

Velikonoční jarmark, výstava obrazů Šárky Osvaldové

7. 10.

Mše svatá před kapličkou v Novém Podlesí

3. 4.

Závod požární všestrannosti (děti)

16. 10	Posvícení, zahradní slavnost v Pivovaru Podlesí a spanilá jízda Podlesím

16. 4.
17. 4.
23. 4.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Vyhlášení výtvarné soutěže pro podleské děti

17. 10.

Posvícení

21. 10.

Mše svatá před kapličkou ve Starém Podlesí

24. 4. 	Dětský cyklistický závod (start fotbalové hřiště Podlesí)

Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Šipkovaná pro děti

3. 1.

Průvod Tří králů

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )
(Obec Podlesí a Mateřská škola Podlesí)

(hasiči Podlesí)

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )
(Brdonoš z. s. )
(Obec Podlesí)

(Obec Podlesí)

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

(Obec Podlesí, Pivovar Podlesí, JAWAKLAN Podlesí)

(organizátor - hasiči Podlesí)

(Obec Podlesí)

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

(Obec Podlesí)
(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

30. 4.

Stavění májky u Pivovaru Podlesí

22. 10.
23. 10.
30. 10.

30. 4.

Čarodějnická maturita v Mateřské škole Podlesí

11. 11.

Lampionový průvod

13. 5.

Mše svatá před kapličkou v Novém Podlesí

25. 11.

Vánoční jarmark v Mateřské škole Podlesí

27. 5.

Mše svatá před kapličkou ve Starém Podlesí

26. 11.

Vánoční jarmark v Mateřské škole Podlesí

3. 6.

Mše svatá před kapličkou v Novém Podlesí

26. 11. 	Vánoční jarmark v odpoledních hodinách – obecní úřad Podlesí,
výstava obrazů Jarmily Maršálové

17. 6.

Mše svatá před kapličkou ve Starém Podlesí

30. 6.

Zahradní slavnost v Mateřské škole Podlesí

1. 7.

Mše svatá před kapličkou v Novém Podlesí

15. 7.

Mše svatá před kapličkou ve Starém Podlesí

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )
(hasiči Podlesí)

(Mateřská škola Podlesí)

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )
(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )
(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )
(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )
(Mateřská škola Podlesí)

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )
(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

31. 7. 	Triatlon Brdonoš a Festival Podlesí pro děti – Kášův rybník
(Brdonoš z. s. )

5. 8.

Mše svatá před kapličkou v Novém Podlesí

19. 8.

Mše svatá před kapličkou ve Starém Podlesí

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

(Spolek přátel lampionů)
(Mateřská škola Podlesí)
(Mateřská škola Podlesí)

(Obec Podlesí)

26. 11.

Zahájení adventu s Ginevrou – náves obce

27. 11.

Rozsvícení vánočního stromu v Novém Podlesí

4. 12.

Čertiáda v Pivovaru Podlesí

(Obec Podlesí)

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. , Obec Podlesí)
(Mateřská škola Podlesí)

18. 12. 	Představení Narození Krista před kapličkou v Novém Podlesí
(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

24. 12.

Rozdávání betlémského světla v Novém Podlesí
(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

9. 1. 2022 Průvod Tří králů

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

(AGENTURA PERMONIA PROMOTION z. s. )

PODLESÁK

6

7

PODLESÁK

Mateřská škola Podlesí

Mateřská škola Podlesí

„Ta naše školička, už je pěkná babička!“, znělo školkou v Podlesí už od
pátečního rána 11. září 2020. Děti se
při té představě velmi divily a moc
těšily na odpoledne, kdy měla velká
oslava vypuknout. Připraveno bylo
výborné pivečko, klobásky na grilu,

Ptáte se proč? Odpověď je snadná. paní školnice. Všechny dotazy trKdyž něco pomáhá, je to radost ro- pělivě zodpovídala paní ředitelka,
dičům a dětem nabídnout a pořádat.
Již desátým rokem mateřská škola

Pěkná babička

pro děti bezinková točená limonáda
a spousta dalších sladkých i slaných
dobrot od paní kuchařek, školnice

i učitelek. V 16.00 hodin jsme již netrpělivě očekávali první návštěvníky.
Připraveny byly fotografie tříd z posledních desítek let provozu školky
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a pro všechny zájemce i prohlídka školky. Paní starostka Marcela
Dušková shromáždila fotografie od
budování školky svépomocí místních obyvatel až po současnost a vše
zdokumentovala v knize „60.výročí otevření mateřské školy Podlesí
1960–2020“.
Velkým a příjemným
překvapením byla přítomnost první paní ředitelky Jaroslavy Kolingerové. Společně všichni
zavzpomínali na začátky
v podleské mateřské
škole při dojemném
vyprávění bývalé paní
ředitelky, která všechny
překvapila svou vitalitou
a nadšením. A poté již
nic nebránilo povídání
a vzpomínání bývalých i současných
žáků a paní učitelek. K dobré poho-

dě všem hrála kapela Kocábka a za
krásného počasí se oslava protáhla až
do večerních hodin. Tak školičko –
všechno nejlepší a „ještě jednou
tolik“…!

Adaptační kurz pro naše nejmenší… Soutěž

Podlesí nabízí v posledním srpnovém
týdnu adaptaci ve školce nově přijatým dětem společně s jejich rodiči.
Letošní rok děti provázel Ferda mra-

Tajemný autor

venec. Během týdne si“ naši nováčci“
zatancovali s velmi oblíbenou písničkou Broučci, zazpívali si s kytarou,
zahráli si na mravenečky či berušky
a zacvičili s padákem a barevnými
míčky. Ve své školce si stihli nejen
pohrát, ale také poznat jak to ve školce „chodí“, jaké dobroty jim budou
naše šikovné paní kuchařky vařit,
a to vše ještě v blízkosti své maminky
nebo tatínka. Ti mohli také poznat
paní učitelky, ochutnat dobroty paní
kuchařek či poznat práci ochotné

a tak 1. září již nastoupila většina
„maláčků“ hrdě a sami a těm mávaly
spokojené maminky.
Budeme se těšit na celoroční setkávání v naší Ekoškoličce s našimi
Podlesáčky :-).

o nejlepšího kuchaře
V letošním roce byla opět vyhlášená soutěž o nejlepšího kuchaře
roku 2020 ve společném stravování.
Vloni jsme skončily na krásném 4.
místě. Těšily jsme se, jak letos toto
místo alespoň obhájíme. Přišlo do
toho období koronaviru, ale přesto
jsme se připravovaly a vymýšlely ty
nejlepší recepty. Měly jsme připravit
svačinky pro děti – dvě slané a jednu
sladkou. Doufaly jsme, že se soutěž
uskuteční. V květnu jsme se vrátily
do školky a zjistily, že soutěž bude.
Do konce května jsme svačinky připravily a nafotily. Šly jsme do soutěže s domácím kváskovým chlebem,
drožďovou pomazánkou s křepelčími
vajíčky a zeleninkou, druhá svačinka
byly špenátové rolky s lučinou a chia
semínky a sladká svačinka byl tvarohový pribináček s jablečno - hruškovým pyré. Doplnily jsme je o meltu
a jahodový kefír. Pak přišlo čekání,
jestli nás vyberou do finálového kola.
A stalo se!!! Vybraly nás do osmi nejlepších, z celé české republiky. Finále
se konalo dne 27. 8. 2020 v Praze
v Makroakademii ve Stodůlkách.
Vařit tentokrát šla p. Jitka Rejnartová
s p. Lídou Staníčkovou, doprovodily
jsme je s paní ředitelkou Jitkou Lavičkovou. Holky byly nervózní, ale
jakmile přišly na řadu, všechno z nich
spadlo a odvedly skvělý výkon. Porota je chválila a my netrpělivě čekaly,
jak to letos dopadne. Všichni nám
držely palce, holky ve školce, paní
starostka a povedlo se. Umístily jsme
se na druhém místě z celé republiky.
Je to pro naši školku úžasné, co jsme
dokázaly v tak prestižní soutěži. Děkujeme všem, co nám držely palce.
Jsme pyšný na to, co jsme jako tým
dokázaly a věříme, že příští rok tam
na nás čeká zlato!!!
Martina Mátlová
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Mateřská škola Podlesí
Zprávičky z naší ekoškoličky

Zdravíme všechny „podlesské“ a přinášíme nové zprávičky, jak pracuje
náš Ekotým ve školce Podlesí.

V září jsme vítali ve školce naše „nováčky“, ale záhy již začaly přípravy na
nový školní rok a jeho environmentální náplň. Vytvořily jsme nový Ekotým složený z nového koordinátora
EVVO – Ivany Horbaniucové, Ireny
Roučové, Martiny Mátlové a maminky Lenky Hoškové.
V předchozích letech ve školce pracovala p.uč. Hana Šínová. Pod je-

jím vedením a ve spolupráci s p.
ředitelkou Jitkou Lavičkovou a p. starostkou Marcelou Duškovou školka
získala titul Ekoškolka. Zaměřily se na
témata Odpady a Jídlo. Téma Jídlo
bylo naplněno našimi p. kuchařkami
a vedoucí školní jídelny „do puntíku“
a završeno získáním titulu Zdravá
školní jídelna. Děti pracovaly podle
hesla:„Žádné zbytky na talíři“ a Ekotým též dohlížel na plnění tohoto
předsevzetí.
Vše se vydařilo a tak pro letošní
rok bylo vybráno jako hlavní téma
Prostředí a dále dotažení tématu
Odpady. V letošním školním roce nás
totiž čeká po dvouleté práci obhájení
titulu Ekoškolka!
A tak jsme se pustili s vervou do
práce a hned jsme provedli analýzu
na daná témata. Všichni se zamýšleli nad silnými či slabými stránkami
vnitřních i vnějších podmínek, a tak
vzniklo spoustu nových zajímavých
nápadů, jak vylepšit naši školku. Koncem října jsme již začali pracovat
např. na vytvoření květinových záhonků z jarních cibulovin, též na
vylepšení našich stávajících záhonků
na zeleninu a bylinky, což využije-

ve školce a též je toto téma často
zahrnuto ve školním vzdělávacím
programu. S odvozem tříděného
materiálu nám hodně pomáhá Obec
Podlesí, a tak bychom jim chtěli vyjít
vstříc lepší dostupností přístřeškem
na odpady venku před školkou. Také
bychom chtěli využívat velkých balení čistících prostředků v ekokvalitě.
Naše heslo pro toto téma je: „ Tříděným odpadem ušetříme naši zem“.
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malované půllitry a zejména nacvičovaly veselé posvícenské básničky
a písničky. Na začátku října bylo však
jasno, že vše bude jinak…

me v naší školní jídelně. Dále jsme
naplánovaly vytvoření prostředí na
naší zahradě, která budou lákat volně
žijící zvířata např. ptáky, hmyz, ježky,
motýly a my je budeme moci s dětmi
pozorovat a tak je lépe poznat. Vnitř-

ní prostory doplníme dále o nové
hračky z přírodních materiálů, koutků
k práci s přírodními materiály, ročním
stolkem atd. Zde poprosíme nejspíše o spolupráci „Ježíška“. Pracovat
budeme podle hesla:“ S přírodou je
legrace, ve školce i v zahrádce“.
V tématu odpady se zaměříme již
jen na drobné úpravy, jelikož děti
jsou seznámeny s tříděním odpadů

PODLESÁK

Mateřská škola Podlesí

Naplňováním těchto témat se věnoval i náš nový Ekotým složený z předškoláčků, kde bylo rozdáno spousta
kompetencí, ale též zodpovědnosti
za své mladší kamarády. Nastavili
jsme si pravidla Ekotýmečku a zamysleli jsme se nad tématem Prostředí.
Nevěřili byste, na kolik dalších nápadů děti přišly!
Tak nám držte palce, ať se naše práce
daří a my neleníme a s chutí „JDEME
MAKAT :-)“!

To byla ale právě ta výzva! Přeci
neošidíme děti, rodiče a prarodiče
o zúročení jejich úsilí!
V určený den rodiče dětem přichys-

taly stejné oblečení, ve školce jsme
ještě děti vyparádili stejnými posvícenskými oblečky, připravili jsme si
své kulisy a začali trénovat na generálku v podobě videopřenosu jako
opravdoví herci a herečky. Každý se
do hereckého výkonu vžil a podal
svůj nejlepší herecký výkon, a tak jste
mohli v den posvícení sledovat naše
vystoupení alespoň virtuálně přes
facebook :-).
A když jsme s dětmi ve školce naše
vystoupení shlédli a viděli ty rozzářené oči, věděli jsme, že to stálo za to!

Posvícení ve školce
Doba koronavirová přináší nejen
starosti, ale i výzvy! Na oblíbené
vystoupení k posvícení jsme se připravovali již od září. Děti vyráběly
ohromné posvícenské koláče, připravovaly si „kachlíkovou“ pec, chystaly
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Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Někde nouzový stav na
aktivitách SDH Podlesí ubral,
jinde přidal

nou to vyšlo! S časem 19,72 s jsme
brali první místo a jako jediný tým
jsme stlačili čas pod 20 vteřin. Jak
tam správně někdo podotknul: „Na
Q-tým docela dobrý!““

Od naší výroční valné hromady, která proběhla 11. ledna 2020, jsme
se ve větším počtu mohli sejít až
23. května 2020, a to při tradičním
sběru vybraných odpadů a brigádě
v naší hasičárně. Mnoha dřívějším
setkáním bránil nouzový stav, který
byl v naší republice vyhlášen kvůli
pandemii COVID-19 od 12. 3. do
17. 5. 2020.
Během těchto čtyř měsíců byli ale
někteří z našeho sboru aktivní. Jen
poněkud jinak, než tomu bylo v předešlých letech či desetiletích. Začátkem března pomáhali někteří naši

li z Benešova někteří naši členové
(velitel Willy Hohl ml., Petr Štefl
a Vojtěch Cigánek) novým hasičským
autem dezinfekci a nanoroušky do
Oblastní nemocnice Příbram.
Martina Pešlová (Kolaříková), členka SDH

hasiči při požáru rodinného domu
v naší obci. V neděli 8. března posloužilo naše nové hasičské auto ke
svozu místních seniorů na tradiční
„setkání seniorů“ v Pivovaru Podlesí.
Poslední březnový den distribuova-

Konečně jsme najeli
na normální režim
V sobotu 25. července došlo na historicky prvním Festivalu Podlesí ke slavnostnímu předání nového automobilu Peugeot Boxer naší Jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce Podlesí.

Konec srpna a polovina září proběhla
ve znamení tréninků. Trénovali jsme
útoky každé pondělí a čtvrtek na louce za fotbalovým hřištěm.
V sobotu 12. září jsme doslova zazářili ve Vysoké u Příbramě. Na soutěž
v útoku vyrazili naše dva týmy – tým
A a tým Q. Náš slavný a pevný tým
A vybojoval putovní pohár za 1. místo. Tým Q (mix mužů a žen) skončil
na 6. příčce ze 7. Jen pro zajímavost,
tým A měl čas 17,94 s a domácí tým
(Vysoká „A“) skončil s časem 17,95
s. Bylo to o chlup! Ale pohár byl
náš! Podleský tým Q skončil s časem
20,52 s.
No a poslední letošní soutěž proběhla kde jinde, než v Podlesí. V sobotu
19. září jsme pořádali na louce za
hřištěm soutěž v požárním útoku,

jež nesla název „Memoriál Zdeňka
Kolaříka“. Pro letošek bez doplňkové soutěže. V předešlých letech
probíhala soutěž jen se stříkačkami
„osmičkami“, ale letos se mohly soutěže zúčastnit i sbory se stříkačkami
novějšími. A bylo to znát. Přijelo více
soutěžních týmů, než v předešlých
letech. Mimo nás soutěžit přijely
Březové Hory, Orlov a Vysoká u Příbramě. Bohužel družstvo z Lazce ne-

dorazilo, protože ve stejný den pořádali hasiči v Lazci turnaj v nohejbale.

Soutěžilo se ve třech kategoriích –
ženy sport, muži sport a historik (s osmičkami). V kategorii „ženy sport“
soutěžilo jen jedno jediné družstvo,
a to naše ženy z Podlesí. V kategorii
„muži sport“ zvítězilo družstvo z Vysoké u Příbramě. Náš krásný putovní
pohár putoval tedy tam, odkud jsme
si putovní pohár za 1. místo dovezli
o týden dříve my. No není to krásné?
Naše družstvo „Podlesí A“ skončilo
v kategorii „muži sport“ na 5. místě
a družstvo „Podlesí – blázni“, na 4.
místě. V kategorii „historik“ se na
1. místě umístilo družstvo „Březové
Hory B“. Naše družstvo „Podlesí A“
urvalo v kategorii „historik“ 2. místo
a družstvo „Podlesí – blázni“ bramborové 4. místo. I naše ženy si zkusily zaběhnout se stařičkou osmičkou
v kategorii „historik“ a skončily na 5.
místě
Martina Pešlová (Kolaříková), členka SDH

A zase ten nouzový stav a další požár

V den státního svátku, 8. května, proběhl v naší obci pietní akt k uctění památky obětí II. světové války. Starostka obce Marcela Dušková společně s Milanem Kolaříkem a Willy Hohlem
st. položili věnce k pomníku padlých v Novém i Starém Podlesí. Samozřejmě, že museli mít
během této „akce“ nasazené roušky. Všimněte si ale, do jakých barev byly roušky sladěny.

PODLESÁK
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Naše první letošní soutěž, které jsme
se zúčastnili, proběhla až 22. srpna, a to v Narysově. A jak zaznělo
z úst našeho velitele Willyho Hohla
ml.: „Protože náš tradiční A-tým se
nesešel, začali jsme trénovat tým
z nováčků a náhradníků (mix žen
a mužů). Už za dva tréninky jsme se
sehráli a vyrazili na soutěž. V prvním
kole útoků jsme zaběhli pouze podprůměrný čas 23,04 s. Před druhým
kolem byla válečná porada. A najed-

Ve čtvrtek 15. října, v době nouzového stavu při druhé vlně COVID-19, jsme opět pomáhali. Krizový štáb Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje nás požádal o pomoc s distribucí ochranných pomůcek z Kladna do Rožmitálu. Jednalo se o 132 000 kusů
roušek, rukavic, obleků, brýlí a respirátorů pro sociální zařízení Centrum Rožmitál pod Třemšínem. Náš Peugeot Boxer praskal doslova ve
švech. Ale vešlo se to!
Ve středu 21. října brzy ráno byl náš sbor požádán Krajským operačním střediskem o pomoc při požáru rodinného domu v Orlově. Naším
úkolem bylo zajistit čerpací stanoviště pro doplňování hasičských cisteren vodou. Stanoviště jsme zřídili u našeho obecního rybníčku.
Martina Pešlová (Kolaříková), členka SDH
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TJ Kovohutě Podlesí

Aktuální informace z fotbalu

Fotbalisté TJ KOVOHUTĚ Podlesí mají, stejně jako všichni sportovci, za sebou
hodně zvláštní rok. V podzimní části sezony 2020/21 stihli odehrát pouze
sedm zápasů. V nich šestkrát zvítězili a jednou prohráli na penalty a zařadili se
tak mezi favority na postup. Pak přišlo přerušení soutěže.
„Vzhledem k dosavadnímu postavení v tabulce bych asi měl být spokojený.
Ale jde mi hlavně o tu herní stránku, abychom hráli fotbal, na který se dá koukat a z tohoto pohledu jsem spokojený tak na sedmdesát procent,“ hodnotí
nedohranou podzimní část trenér podleských fotbalistů Marek Branžovský.
„Odehráli jsme zápasy, které byly od nás herně skvělé, ale také byly zápasy,
kde jsme sice zvládli uhrát vítězství, ale až tolik herně jsme nedominovali,“
dodal.
Podlesí vstoupilo do sezony výborně. Prvních pět utkání vyhrálo a pak jelo k
prestižnímu derby na hřiště příbramského Spartaku. Tam přišla jediná podzimní prohra, když hráči Kovohutí nezvládli penaltový rozstřel. Pak se ještě stihli
vrátit na vítěznou vlnu v utkání s Velkou Dobrou a přišlo přerušení soutěže.
„Kluky teď moc nehlídám. Nějakou představu o individuální přípravě jsem jim
řekl už v létě, teď jsem jim to zopakoval. Nechávám to na každém z nich, oni
pak podle toho budou vypadat na hřišti. Když se někdo na přípravu vykašle,
bude pak na hřišti vypadat jak idiot,“ říká Branžovský k individuální přípravě
během pandemie, kdy bylo zakázáno trénovat pohromadě.
Tomu, že by se soutěž rozběhla ještě před novým rokem, podleský trenér spíš
nevěří. „Myslím, že není reálné ty odložené zápasy dohrát. Je tu dost klubů
od I.B třídy po krajský přebor a měli bychom se všichni vejít na dvě umělky,
které v Příbrami jsou. Nevěřím tomu, že se to dá dohrát,“ odhaduje Marek
Branžovský.
V opětovné návraty na trávníky ale věří, a tak společně s vedením klubu připravuje strategii na jarní část soutěže. Ta bude zřejmě hodně dlouhá, když se
kromě plánovaných odvet budou muset dohrát i zápasy z podzimu.
„Nějaké posílení řešíme. Ten kádr jsme měli na podzim hodně úzký a je potřeba ho rozšířit. Samozřejmě zároveň doufám, že nikdo z kluků nebude chtít
odejít. Má představa je přivést dva nebo tři kluky, ale bude to těžké. Hráčů
je všeobecně málo a posílit chce každý,“ dodává Marek Branžovský, trenér
fotbalistů TJ KOVOHUTĚ Podlesí.
Rezerva mužů stihla během podzimu odehrát osm utkání, v nichž získala
čtrnáct bodů. V tabulce si tak vybojovalo podleské béčko páté místo, což je
skvělá výchozí pozice do pokračování soutěže.
Do podzimní části sezony zasáhla také mládežnická družstva TJ KOVOHUTĚ Podlesí. Dorostenci ve společném družstvu s Obecnicí jsou zatím
třetí, stejně jako starší žáci ve společném týmu s Bohutínem. Ve společném
družstvu s Bohutínem hrají i mladší žáci a starší přípravka i dvě družstva mladší
přípravky.
Celkově tedy do sezony 2020/21 zasáhlo šest družstev mládeže a dva týmy
dospělých.

Výsledky Podlesí A
Podlesí - Rakovník B 3:0
Klecany – Podlesí 1:2
Podlesí - Nové Strašecí 8:1
Chlumec – Podlesí 0:2
Podlesí - Zdice 3:0
Sp. Příbram – Podlesí 3:3 (pk. 4:3)
Podlesí - Velká Dobrá 6:2.
Pořadí I.A třídy, sk. A: 1. Nelahozeves 20 b., 2. Kovohutě Podlesí 19,
3. Vestec 18, 4. Votice 16, 5. Sedlec-Prčice 16, 6. Sp. Příbram 12, 7.
Libušín 12, 8. Doksy 11, 9. Mníšek
10, 10. Klecany 9, 11. N. Strašecí 9,
12. Chlumec 7, 13. SK Rakovník B
7, 14. Jíloviště 6, 15. Zdice 6, 16. V.
Dobrá 2.

Výsledky Podlesí B
Počepice – Podlesí B 1:3
Podlesí B – Bohutín 3:1
Sp. Příbram B – Podlesí B 2:2
(pen. 6:7)
Podlesí B – Dublovice 5:3
Kos. Hora – Podlesí B 3:1
Podlesí B – Sedlčany C 0:3
Trh. Dušníky – Podlesí B 2:1
Luhy – Podlesí B 2:5
Pořadí Okr. přeboru: 1. Jince 24 b.,
2. Dublovice 17, 3. Sedlčany C 16, 4.
N. Knín 15, 5. Podlesí B 14, 6. Luhy
13, 7. Trh. Dušníky 13, 8. Počepice
11, 9. Třebsko 10, 10. Sp. Příbram B
10, 11. Bohutín 9, 12. Rosovice 8,
13. Kos. Hora 6, 14. Březnice 2.

Kalendáře na rok 2021 budou k vyzvednutí
na obecním úřadu od 1. 2. 2021
Námětem letošního kalendáře jsou opět historické fotografie obce Podlesí

222000222111
sí
Obec Podle
ých fotografiích V. díl
na historick

Radim Černohorský
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Z historie obce Podlesí

Hospody na Drmlově Poli
O hospodách na Drmlově Poli se zmiňovala v Podlesáku už v roce
2016 paní učitelka Jana Bambasová ve svém článku Historie části
obce Podlesí. Chtěla bych doplnit to, co si pamatuji já a paní Květa
Kavková, rozená Šefrnová, rodačka z Drmlova Pole.
Dolejší hospoda U Suchých se nacházela dole u Litavky v místech, kde
byla později lahůdkárna (její vedoucí

Marie Kadlecová

byl pan Peták). Když Suchých odešli,
přišel šenkovat do této hospody pan
Kopp.
Během 2. světové války tam byla

PODLESÁK
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nějaká Němka. Její manžel dělal na
gestapu, syn bojoval na východní
frontě. Po válce se museli vystěhovat. Krátce tam byli ještě Patovi a pak
už tam myslím hospodu nikdo neotevřel. Chodilo se jen do druhé hořejší
hospody. Tam se hrálo i divadlo.
Byl tu založen roku 1889 ochotnický spolek Miláček. Ten byl velmi
známý po celém kraji. Jeho členové
byli z Podlesí i z okolních obcí. Hráli divadla, pořádali výroční schůze,
dokonce i plesy. Na jejich akce přicházelo mnoho lidí, byla tam, jak se
říká, hlava na hlavě a vždy veselo. Na
členství ve spolku byli všichni náležitě hrdi, nezištně pomáhali a snažili se
o jeho rozkvět a zvelebování. Největší odměnou bylo stát se čestným
členem tohoto spolku. To se podařilo
asi jen 17 z nich.
V této hospodě každého upoutalo jeviště s krásně malovanou a trvale zabudovanou oponou, která byla jako
by kopie opony Národního divadla
s motivy Libušiny věštby. Dnes už se

nikdo nedoví, kdo ji maloval a kam
zmizela. Někteří pamětníci tvrdili, že
by mohla být uložena v Hornickém
muzeu na Březových Horách, ale to
se neví. Mohla také skončit v domku,
kam se ukládaly kulisy, kde buď shnila nebo ji někdo vyhodil nebo možná
leží někde zapomenuta u někoho na
půdě či někde mezi haraburdím. Je
to škoda, byla by to krásná památka.
Když se do hospody vešlo, před námi
byla velká hlavní chodba. Vpravo se
mohlo jít do místnosti, kterou používal divadelní spolek. Vedle ní byl výčep. Z těchto dvou místností se dalo
projít i do sálu. Z výčepu vedly dveře
i do kuchyně. Vedle ní vlevo byly dva
pokoje. Sloužily jako byt pro šenkýře
nebo majitele či nájemce hospody.
Na konci chodby byl průchod ven do
zahrady, byly tam i záchody. Z chodby vedly schody také na půdu. Tam
byla jedna veliká tmavá místnost bez
oken, osvětlena elektrikou. Tady byly
uschovány různé rekvizity k divadlu,
kroje, kostýmy, ve kterých se hrálo.
Ty se i za mírný poplatek půjčovaly,
když je chtěl někdo nějak jinak využít, třeba na sokolské šibřinky, na
maškarní bály nebo na jiné akce.
Hospoda patřila panu Vladimíru Čalounovi, sládkovi z pivovaru v Milíně. To byl velký pán, byl bohatý,
prostě někdo. Kromě této hospody
vlastnil i jiné v okolí. On i jeho choť
Anna byli také členy divadelního
spolku Miláček. Dne 8. 10. 1933 byli
dokonce jmenováni čestnými členy
tohoto spolku za zásluhy o něj, za
přestavbu sálu a za znovuzřízení společenské místnosti.
Divadelní spolek měl také chvíli na
starosti pan Sylva Pech a potom i další jiní členové, jako pan Salivar, který
byl zároveň i velitelem hasičů na
Drmlově Poli. V hospodě točil pivo

Z historie ob
pan Gaier. Od roku 1934 tu začali
šenkovat Měrákovi, kteří sem přišli
z Březových Hor z Besedy. To byl
pěkný hotel na náměstí, kde je dnes
železářství.
V hospodě u Měráků bylo snad to
nejlepší posezení, každý se tam těšil.
Hodně se tam zpívalo, dobře jedlo, hlavně ovárek s křenem, dobrá
polívčička, dobré pivečko, příjemná
obsluha, úsměv a dobrá nálada. Často byla plná hospoda. Servírovala se
tam pohoda a snad i legrace. V roce
1940 paní ovdověla, ale na hospodě
zůstala až do roku 1945. Pak koupila
ve St.Podlesí hospodu Za Větrem
a přešla do ní se synem Jaroslavem
a s dvěma dcerami Jarmilou a Annou. Když hospodu opouštěla, ta
krásná opona tam ještě byla. Toto

mi potvrdil pan Jaroslav Měrák, se
kterým jsem vše telefonicky konzultovala.
Divadelní spolek vedl také pan Václav Prokšan, myslím, že nejdéle. Byl
to vášnivý ochotnický herec, hodný
a veselý člověk. Myslím si, že byl
i režisérem her, které divadelní spolek předváděl. Dne 6. 3. 1946 byl
jmenován výborovou schůzí za nezištné práce pro spolek jeho čestným
členem. Spolek Miláček pracoval
ještě asi do roku 1950. V hospodě
se potom vystřídalo mnoho hospodských – byli tam Zrostlíkovi, Buraltovi, pan Jaroslav Nový a naposled
rodina Kludských. Ti tento dům přenechali své provdané dceři - tedy
manželům Heilovým k bydlení.
Dnes zde bydlí rodina Roušarova.

Od paní Kavkové vím, že se po válce na Drmlově Poli vytvořil v rámci
ČSM mládežnický sportovně divadelní spolek, kterým byla členem.
Nejdříve se hrál volejbal a potom se
soustředili na ping-pong.
Jak divadelní, tak pingpongový kroužek měl na starosti pan Sylva Pech.
Nejlepším hráčem byl Váňa z Podlesí, bydlel zde u tety a strýce. Stal
se jako mladistvý mistrem republiky.
Někteří ostatní hráči získali i první
výkonnostní třídu a hráli po válce
příbramský přebor a později i krajský.
Vytvořili vždy smíšené družstvo – 4
muži a 2 ženy. Dokonce na mistrovství republiky získali 2. místo. Hráli
zde Květa Šefrnová, provdaná Kavková, Jaroslav Plzák, Josef Pospíchal,
Josef Špala, Sylva Pech, František

Ochotnický spolek Miláček
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Z historie obceZPodlesí
historie ob
Hrdina od hřiště, Jan Sádlo, někdy
i Marie Stočesová z Obecnice nebo
Božena Tomášková, provdaná Šimrová. Možná jsem někoho zapomněla
uvést. Proti nim hrály Kralupy, Říčany, Beroun či Králův Dvůr. V kraji
se hrály i přátelské zápasy, na které
se jezdívalo i na náklaďáku. Jelo se
třeba na Felbabku, což je vesnice
u Hořovic. Hráči si společně zakoupili na své náklady pingpongový stůl.
Pálky i míčky si kupoval každý své.

z Drmlova Pole a další. Poslední tři
jmenovaní začínali u ochotnického
spolku a dostali se až do příbramského divadla.
S odchodem pana Pecha začala činnost spolku pokulhávat a nevíme,
co pak s ním bylo dál. Za zmínku
stojí i to, že z Podlesí pochází pan
Karel Hošek, který reprezentoval
naši republiku v gymnastice. Byl sice
vyučený cukrářem, ale ve sportovní gymnastice získal řadu ocenění

Drmlovo Pole, soubor Miláček stojí před hospodou,
kde často hráli.
Dnes dům pana Jaromíra Roušara

V hospodě se pořádaly i odpolední
čaje a z výtěžku se platily cesty.
Pan Sylva Pech měl na starosti jak
pingpongový, tak i divadelní spolek, který s nadšením vedl. Ten byl
hodnocen jako jeden z nejlepších
ochotnických divadel té doby. Jezdilo
se hrát na vesnice i do měst, dokonce až na Šumavu, kde byl nevídaný
úspěch. Hrálo se často pod bývalým
názvem Miláček, vylepovaly se s tímto označením i plakáty, které často
i on sám dělal. Úspěšní herci byli
téměř všichni, nejvíce pan Pondělíček, manželé Falcovi, hlavně paní,
Karel Štol z Březových Hor, František
Fuka z Příbrami, pan František Kuba

PODLESÁK
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a medailí. Byli jsme na něj hrdi.
Paní Kavková mi předala knihu se
seznamem členů ochotnického spolku Miláček, kterou začal sepisovat
r. 1939 její strýc pan Tomáš Šefrna,
bratr Gustava Šefrny. Žádné záznamy
o činnosti spolku se nedochovaly,
a tak se rozhodl vše dostupné shromáždit a zaznamenat. Ze zápisů se
dovídáme, že spolek působil už koncem 19. století, ale všichni členové,
kteří byli u jeho zrodu, tu zřejmě
zapsáni nejsou. (Byl založen r. 1889
jako spolek divadelních ochotníků
Miláček na Drmlovém Poli.)
Knihu zachránil pan Václav Šefrna,

otec paní Květy Kavkové. Požádala
mě, abych ji po jejím zhlédnutí předala na Obecní úřad v Podlesí paní
starostce Marcele Duškové jako cenný doklad o tomto spolku. V knize
Seznam členů spolku vzájemně se
podporujících divadelních ochotníků
Miláček je zapsáno 257 členů z Drmlova Pole, Podlesí, Březových Hor,
Lazce, Oseče, Příbrami, ale i z Prahy,
Berouna a dalších obcí. U každého je
zapsáno jméno a příjmení, datum narození, rodinný stav, zaměstnání, bydliště, datum vstupu
do spolku a v poznámce, zda
zemřel, vystoupil či byl vyloučen. Pan Šefrna nejprve
zapsal 182 členů spolu se
vším, co o nich zjistil, a seřadil je abecedně. Pak začal asi připisovat další členy
podle toho, jak o nich získal
informace a jak se přihlašovali. Byla to úmorná dřina,
vyžadovala mnoho úsilí, trpělivosti, obětavosti a bez
lásky k divadlu by to zřejmě
ani nešlo.
Do roku 1945 bylo zapsáno
216 členů. Zápisy jsou vždy
uvedeny k 1. 1. nebo k 1. 10.
určitého roku. Pak následuje
seznam sedmnácti členů spolku, kteří
byli jmenováni čestnými členy. Je
zde uvedeno jejich velectěné jméno,
čestná funkce, datum jmenování
a jejich zásluhy. Prvním čestným členem byl v březnu 1923 jmenován
za práci pro blaho spolku pan Josef
Štika (místopředseda) a v říjnu 1923
pan Bohumil Petera pro zaopatření spolkové šatny, v červnu 1924
pan František Horych za obětavost
ku spolku, v březnu 1925 pan Jan
Hubený za pořadatelskou práci a darování přes 200 divadelních her,
v lednu 1927 pan Augustin Šefrna za
zásluhy o spolek, v květnu 1929 pan
Tomáš Kvapil za zásluhy od založení

spolku, paní Albína Nekolná jako
nejstarší členka spolku a pan Josef
Šálek jako zakládající člen spolku,
v r. 1933 pan Vl. Čaloun s chotí a v r.
1946 pan V. Prokšan, jak jsem výše
v textu již uvedla, v r. 1935 pan Jindřich Bartůněk pro zásluhy za spolek,
v r. 1939 paní Marie Šálková jako
dlouholetá členka a pan František
Nekolný také za zásluhy o spolek.
Naposled v červnu 1949 byli jmenováni slavnostní valnou hromadou
paní Marie Peterová a pan Vincent
Kubista jako nejstarší členové a pan
Ladislav Záruba pro zásluhy pro spolek. Tím výčet čestných členů končí.
Poté následuje další seznam členů.
Posledním zapsaným do spolku Miláček dne 1. 2. 1950 je pan Jaroslav
Bednář s pořadovým číslem 257. Jiné
záznamy již nenásledují, a tak se domníváme, že činnost spolku skončila.
Na závěr bych chtěla říct, že zřejmě jediný člen spolku Miláček pan
Jaroslav Plzák je ještě živý podle
informace paní Květy Kavkové. Proč
se spolek jmenoval zrovna Miláček,
se mi nepodařilo zjistit a už se to
asi nikdy nedovíme. Pro zajímavost
uvádím ty členy, kteří vstoupili do
spolku nejdříve a jsou zaznamenáni
v dotyčné knize. Nejstarší zápis je
z 21. 3. 1889, kdy se členem spolku
stává Tomáš Kvapil (narozen 1869)
ze St. Podlesí. Roku 1891- Augustin Šefrna (nar.1872) Dr. Pole, r.
1893 –Jan Šálek (1873) Oseč, r.
1894 – Josef Štika (1875) Oseč,
Marie Černická (1896) Lazec, Marie
Pospíchalová ze St. Podlesí, r. 1896 –
Marie Peterová (1871) St. Podlesí, r. 1897 – Karel Vojtěch (1861)
Bř. Hory, Antonín Beran (1863) Bř.
Hory, r. 1899 – Marie Beranová
(1865) Bř. Hory, r. 1900 – Albína
Nekolná (1870) Dr. Pole, r. 1901 –
Bohumil Petera (1874) St. Podlesí, r.
1902 – Augustin Bartůněk (1881) St.

Podlesí, r. 1904 – Josefa Šourková
(1862) Bř. Hory, František Růžička (1866) Bř, Hory, Anna Šefrnová
(1872) Dr. Pole, r. 1907 – Josef Feil
(1865) St. Podlesí, Jan Gaier (1874)
St. Podlesí, Marie Feilová (1880) St.
Podlesí a další.
Jakmile mi v uších zazněla některá
jména, hned jsem si vybavila k nim
i tvář. Viděla jsem třeba pana Zikána, který si ze mě dělal legraci, že
jsem si nemyla oči a mám je černé
jako uhel. „Vezmi si rejžák,“ radil mi.
Spatřila jsem pana Oberländera, jak
se rozčiluje a zpívá: „Sorela, Sorela,
hlava mě bolela, vlasy mi vypadaly,
až potkám Sorelu, hubu ji namelu,
že mě tak oklamala.“
Sorela byl prostředek podporující růst
vlasů, někdy působil
zcela opačně, a tak
byl zakázán. Vidím
pana Šilhu, jak natírá
plot, paní Špalovou,
jak nám dává cukroví v krámu, paní Nekolnou, jak táhne
tašku s nákupem,
kterou jsem ji nejednou pomáhala
nést, mluvím s panem Salivarem, který drží pivo a říká:
„Dneska hasím žízeň, mám v sobě
oheň.“ Vybavili se
mi i hasiči, jak vezou stříkačku ještě
na ruční pohon
a lidé jim mávají
a zpívají žertovnou píseň Hasiči
jedou, stříkačku
vezou, stříkačka
se polámala, hasit nemohou.“
Jó, to bylo haló!

Představila jsem si, jak sedím v křesle u holiče pana Bittnera, jak mě
stříhá a vůbec to netahá, vidím paní
Kocourkovou, jak sází kytičky na zahrádce, slyším pana Soběslavského,
jak troubí a přeje veselé Vánoce.
Vybavovali se mi další a další sousedé, na které už jsem pomalu zapomněla. Bylo mi tak hezky na duši.
Tolik radosti se s nimi užilo! V Podlesí bylo totiž stále veselo a ne kyselo,
to jen když byl čas okurek. Vrátila
jsem se do svého mládí a vzpomínala
jsem, jak jsme se tu měli všichni rádi,
jak jsme drželi pospolu. Kéž by se to
tak vrátilo!
Napsala Marie Kadlecová
dne 30. října 2020
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Opustili nás

Naši noví podlesští spoluobčánci

Červenec
Václav Hnízdil ve věku 72 let
Rudolf Vogeltanz ve věku 81 let
Srpen
Miroslava Šemnická ve věku 77 let
Září
Blanka Janátová ve věku 63 let
Irena Říhová ve věku 67 let
Listopad
Marie Zábranská ve věku 86 let
René Suchánek ve věku 65 let

Srpen
Tobiáš Ševeček
Říjen
Kristýna Pazderníková
Nicol Hašková
Listopad
Maika Fousková
Blahopřejeme rodičům
k narození jejich štěstíčka

Upřímnou soustrast.

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

Na jaro jsme připraveni - nabízíme
•
•
•
•

okrasné keře a stromky,
angrešty a rybízy
chrysanthemy, vřesy
muškáty, lobelky
a mnoho dalšího

Marie Zdeněk Cigánkovi • PODLESÍ 166

Pivovar Podlesí celoročně nabízí
•
•
•
•
•
•
•

Výbornou českou kuchyni, lahodné deserty ke kávě
Kvalitní medovinu, domácí limonády
Širokou nabídku vlastních piv
Pronájem prostorů pro svatby, večírky, rodinné oslavy, školení
Exkurze pivovarem s výkladem
Ubytování v penzionu
Dárkové balíčky, dárkové poukazy

Obecní úřad Podlesí

VZORNÁ OBSLUHA

Důležité kontakty

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

Úřední hodiny Obecního úřadu Podlesí

Úřední hodiny obecního úřadu Podlesí pro veřejnost jsou stanoveny
na pondělí 8.00–13.00 hodin a na středu 12.00–17.00 hodin.
Ke změně úředních dodin může dojít v důsledku vládních nařízení.
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Tísňová linka		
112
Policie ČR		
158
Lékařská pohotovost
155
Ohlašovna požáru
150
Ohlašovna požáru obec Podlesí: 605 252 101
Ohlašovna požáru velitel JSDH: 720 683 002
Ohlašovna požáru starosta SDH: 604 404 086

Uzávěrka příštího čísla
Podlesáku je 1. 6. 2021
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