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Zahájení Adventu bylo za doprovodu hudební
skupiny Ginevra a s vystoupením nejmenších
V pátek 30. listopadu se uskutečnilo na návsi ve
Starém Podlesí zahájení letošního Adventu.
Letos je vánoční program v naší obci opravdu
bohatý.
Významným hostem se na zahájení Adventu
stala hudební skupina Ginevra, která se postarala
o velmi příjemnou atmosféru. „Jsem moc ráda,
že tato skupina přijala naše pozvání,“ řekla
starostka Marcela Dušková.

Hned na úvod programu byl rozsvícen vánoční
strom, který je umístěn u obecního úřadu spolu
se slaměným betlémem.
Své umění předvedly při zahájení Adventu také
děti z podleské mateřské školy pod vedením
svých učitelek. Bylo patrné, že na své
vystoupení se všichni společně pečlivě připravili
a po zásluze byli odměněni velkým potleskem
maminek, tatínků, babiček i dědečků.
O dalším programu píšeme na straně 2.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
nastal čas Vánoční a vychází poslední
číslo Podlesáku v roce 2018. Původně bylo plánované až na leden, ale
rozhodli jsme se pro změnu termínu
vydání tak, aby všechna čtvrtletní
čísla vyšla ve stejný rok.
Opět se v naší obci událo několik důležitých
událostí. O všech se dočtete uvnitř zpravodaje.
Za sebe bych ráda vzpomněla na oslavu stého
výročí založení Československa a samozřejmě
konání voleb do obecního zastupitelstva.
Spoustu zážitků mají za sebou děti ze školky,
hodně akcí prožili také hasiči a fotbalisté ukončili
podzimní část sezony.
Přeji příjemné čtení. Marcela Dušková, starostka

Vánoční stromek byl rozsvícen také u kapličky
Druhý vánoční stromek
stojí u kapličky v Novém
Podlesí. Jeho slavnostní
rozsvícení se uskutečnilo
v sobotu 1. prosince.

Adventní program v Podlesí
však ještě nekončí. Na sobotu
22. prosince je plánováno
představení
divadelních
ochotníků Zrození Krista.
Uskuteční se od 18 hodin u
kapličky v Novém Podlesí.
Loni mělo představení velký
úspěch.

Večer zahájila starostka
obce, dále se slova ujal farář
Robert a hudební program
zajistila hudební skupina
Čenkomor. Před rozsvícením stromku si všichni
přítomní zapálili prskavky a
závěrem
Pepa
Neliba
zazvonil zvonem v kapli.
„Bylo připraveno drobné občerstvení pro
všechny přítomné. Byla to úžasná přátelská
akce,“ hodnotila starostka Marcela Dušková.
Program zahájení Adventu ukončil v neděli
premiérový Vánoční jarmark. Konal se ve
společenské místnosti Obecního úřadu Podlesí a
těšil se velké účasti návštěvníků. „Myslím, že
všechny tři akce byly moc hezké a věřím, že
každý byl spokojen,“ dodala podleská starostka.

„Další novinkou v Podlesí
bude, že si každý může
odnést k štědrovečernímu
stolu Betlémské světýlko.
Bude se rozdávat 24. prosince u kapličky v
Novém Podlesí. Věřím, že se rozdávání
betlémského světla stane i v naší obci tradicí a u
kapličky se v tento den budeme potkávat,“
vyjádřila své přání podleská starostka.
Nové je také vánoční osvětlení. „Nemám ráda
kopírování odjinud. V případě nového osvětlení
jsem dbala na to, aby nebylo divoké a aby se
hodilo k historické budově obecního úřadu.
Osvětlení je tedy klasicky žluté a jednobarevné,“
dodává Marcela Dušková.
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Hasiči uklidili svou zbrojnici a zhodnotili sezónu
Když se přiblížila zima, přišel čas na úklid
hasičské zbrojnice a zhodnocení sezóny.
Vše vypuklo v sobotu 10. listopadu dopoledne
kolem desáté hodiny, kdy se někteří členové
sboru (moc jich tedy nebylo) sešli v hasičské
zbrojnici. Starosta sboru Willy Hohl st. sdělil
plán dne a začalo se pracovat.
Chlapi se ujali těch „těžších“ úkolů, jako
montování regálu, oprava pivních setů, přesun
požárního žebříku, rovnali věci v regálech, třídili
vybavení, sekali trávu a hrabali listí.
My, holky, jsme ometaly pavučiny, uklízely
kuchyňku a sociální zařízení.
V čase oběda jsme se za dobře odvedenou práci
odměnili klobásami na grilu. Večer jsme
poseděli a ugrilovali maso.
Martina Kolaříková, SDH Podlesí

Pochodu s lampiony se letos zúčastnilo 134 lidí
V neděli 11. listopadu se konal 3. ročník
lampionového průvodu, který inicioval Spolek
přátel lampionů pod vedením Petra Štefla
z Podlesí. Průvod byl zahájen v 17 hodin 16
minut a 15 vteřin. Šlo se z návsi ve Starém
Podlesí k fotbalovému hřišti, kde si na závěr

akce někteří vypustili lampióny štěstí. Malí
účastníci průvodu si rozdělili sladkosti za
zdolání celého průvodu.
Akce se zúčastnilo celkem 134 lidí a jen o něco
méně lampionů.
Martina Kolaříková
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Občané Podlesí si zvolili nové zastupitelstvo
Ve dnech 5. a 6. 10. se konaly volby do
zastupitelstva naší obce.
Zvoleni byli: Marcela Dušková, Radim
Černohorský, Willy Hohl starší, Willy Hohl
mladší, Michal Staněk, František Škranc, Milan
Kolařík, Martina Mátlová, Jana Flachsová,
Jaroslav Flachs a Pavel Sýkora.

Dne 2. 11. pak zvolilo zastupitelstvo obce na
svém ustavujícím zasedání starostkou obce
Marcelu Duškovou a místostarostou obce
Radima Černohorského.
Všichni zvolení zastupitelé děkují občanům za
účast ve volbách a jejich hlasy. Projevené
důvěry si velmi váží.

Zpravodaj má od tohoto čísla nového editora
Vážení čtenáři Podlesáku. Prohlížíte si zimní
vydání, u kterého jsem převzal žezlo v pozici
editora. Dovolte mi tedy, abych se krátce
představil.
Je mi 38 let, vystudoval jsem Obchodní
akademii v Příbrami a hned po maturitě jsem
začal pracovat v Příbramském deníku. Po
sedmnácti letech jsem potřeboval nový impulz,
a tak jsem se vydal na dráhu podnikání. Mým
hlavním oborem je poslední rok a půl
kancelářská administrativa.
Závěrečné číslo zpravodaje v roce 2018 bylo
díky změněné uzávěrce tak trochu „šité horkou
jehlou“, přesto věřím, že v něm najdete hodně
informací o dění v Podlesí, svou fotku a třeba i
nějakou inspiraci. Některé své nápady jsem již

do zpravodaje vsunul, další budou následovat
v novém roce, kdy bude na výrobu přeci jen
mnohem více času.
Budu rád za vaše podněty a příspěvky, ať už ve
formě článků nebo fotek. Napište mi, kam rádi
chodíte v okolí Podlesí na výlety a kam byste
pozvali své sousedy, prozraďte svůj recept na
nejoblíbenější jídlo…
Své postřehy můžete zasílat buď na mailovou
adresu
zpravodaj@obecpodlesi.cz
nebo
nechávat v tištěné formě na obecním úřadě.
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje Podlesák
bude 10. března 2019. Těším se na spolupráci.
Přeji vám všem klidné vánoční svátky a úspěšný
rok 2019!
Jan Hájek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od podzimu je Podlesáků o jednoho více
Jediným novým podleským občánkem během podzimních měsíců byla Eva Čandová. Narodila se v říjnu.
Rodičům gratulujeme a přejeme spoustu krásných společných chvil.
Blahopřání
Všem jubilantům naší obce od 70 let, kteří oslaví v období leden – březen 2019 své životní výročí,
srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme dny plné pohody a pevné zdraví.
Kalendář obce Podlesí na rok 2019
Obec Podlesí bude opět vydávat kalendář s historickými fotografiemi. K dispozici bude na obecním
úřadu během ledna 2019.
V Pivovaru budou Šibřinky březohorských Sokolů
Dne 9. 2. 2019 pořádá Sokol Březové Hory v Pivovaru v Podlesí tradiční Šibřinky. Vstupenky si můžete
objednat na tel. č. 606 880 512. Téma Šibřinek je: Řemeslo má zlaté dno. „Těšíme se na masky, které
náležitě odměníme,“ říká Jana Vyšínová, starostka TJ Sokol Březové Hory.
___________________________________________________________________________________________
Strana 4

ZIMA 2018

PODLESÁK

Výročí republiky jsme slavili s významnými hosty
Také u nás v Podlesí jsme oslavili 100. výročí
založení Československa. Oslava tohoto jubilea
se konala v neděli 28.10.2018 v Novém Podlesí
u pomníku obětem 1. světové války. „Počasí,
bohužel, celý den nepřálo, ale přesto se akce
velice vydařila,“ hodnotila průběh akce starostka
Marcela Dušková.
Pozvání starostky obce Podlesí přijali i dva
významní hosté - ředitel hornického muzea na
Březových Horách PaedDr. Josef Velfl a páter
Robert.

a kapličce. Na obecní prapor pak starostka obce
Marcela Dušková upevnila pamětní stuhu
k tomuto výročí.
Za doprovodu kapely vyšel slavnostní průvod od
začátku Nového Podlesí směrem k pomníku a
kapličce. Prapor a znak obce, hasičský prapor i
věnec nesli podlesští hasiči. Na místě pak
proběhl pietní akt. Jeho zahájení se ujala
starostka obce, následoval proslov PaedDr.
Josefa Velfla o podleských legionářích a poté
promluvil i páter Robert, který zároveň požehnal
oběma praporům, znaku obce, pomníku, křížku

Po požehnání kapličce následně se ctí zazvonil
na zvon Pepa Neliba. Následovala prohlídka
kapličky a pak ve Starém Podlesí výstava
československých veteránů (automobilů a
motorek). U příležitosti výročí obec vydala
brožuru s názvem 28. říjen 1918 v Podlesí.
„Ráda bych poděkovala přítomným Podlesákům, pozvaným hostům a podleským hasičům
za účast. Věřím, že se akce všem líbila,“ dodala
starostka.

OBECNÍ ÚŘAD PODLESÍ
Pondělí a středa 7.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Úterý a čtvrtek 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Starostka: Marcela Dušková

starosta@obecpodlesi.cz,
tel.: 318 637 603, 605 252 101
Místostarosta: R. Černohorský mistostarosta@obecpodlesi.cz
tel. 723 475 052
Sekretariát: Věra Jechurová
obec@obecpodlesi.cz
tel.: 318 627 127
Zpravodaj: Jan Hájek
zpravodaj@obecpodlesi.cz
Facebook: Podlesí – oficiální stránky obce

ID datové schránky obce Podlesí: ehvbjfg
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Školka měla pestrý program: kromě dopravní
výchovy navštívila své kamarády z Klabánku
Naše děti se od září do listopadu zúčastnily
několika zajímavých akcí. Pedagogický sbor
jim připravil „od každého trochu“, a tak se
doma opět vyprávělo o sto šest.

záchranného systému a vystřídaly se v různých
rolích
účastníků
silničního
provozu.
Představovaly chodce, k dispozici byla jízdní
kola, koloběžky a elektrická autíčka, která
v oblibě zvítězila na celé čáře. Dopoledne si
děti moc užily,“ dodala paní ředitelka.
Podzimní výlet do Kozičína kvůli počasí
doznal kosmetických úprav. Plánované využití
výletního vláčku bylo z bezpečnostních
důvodů nahrazeno jízdou historickým
autobusem Škoda 706 RTO.
V kozičínském Klabánku už na podleskou
výpravu čekala paní ředitelka Eva Ostřížková
s dětmi. „Pohráli jsme si se zvířátky, o která
děti z lesní školky pečují. Krmili jsme kozičky,
slepičky, kočičky, pohráli jsme si s dřevěnými
hračkami a šátky, společně se nasvačili a poté
vydali s batůžky nakrmit ovečky a telátko,“
vypráví o setkání Jitka Lavičková.

Vše
odstartovala
dopravní
výchova.
„Bezpečnost dětí je primárním úkolem každé
mateřské školy. Výchově a vzdělávání,
zejména v oblasti dopravní, se věnujeme často.
Více než 90 % rodičů
dojíždí do školky
automobilem nebo na
motocyklu, a tak
jsme
návštěvu
dopravních policistů
velmi
uvítali,“
prozradila
Jitka
Lavičková, ředitelka
MŠ Podlesí.

Děti se dozvěděly, jak se ovečky stříhají, jak se
zpracovává jejich vlna a co se vyrábí z ovčího
rouna. Po naučné hodince pak pokračovaly do
lesíka, zahrály si hry a stavěly domečky pro
lesní skřítky. Celé dopoledne bylo krásně
pohodové.
„Naše děti dostaly na památku malý dáreček a
vůbec se nám nechtělo zpátky do školky.
Těšíme se na další společná setkání i proto, že
některé děti již Klabánkem prošly a nyní chodí
k nám, nebo navštěvují obě školky zároveň,“
dodala ředitelka podleské školky Jitka
Lavičková.

Policisté připravili na
zahradě MŠ zmenšenou modelovou síť
ulic, silnic a chodníků
s dopravními
značkami a semafory. „Děti si mohly vyzkoušet svou znalost
značek a telefonních čísel integrovaného
_______________________________________________________________________________________
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Děti si došly do mlýna pro mouku na chléb
k snídani a zjistily, proč je důležitá hygiena

Po dopravní výchově a výletu za kamarády do
lesní školky přišla na řadu exkurze do
bohutínského mlýna.
Cesta autobusem byla rychlá a veselá.
Dozvěděli jsme se, že mlýn má velmi dlouhou
historii, jejíž počátky sahají až do doby mezi
první a druhou polovinou 16. století. Nyní je
ve vlastnictví rodiny Dubských. Jako jediní v
celé České republice se pyšní tím, že melou
konopnou mouku.

Děti si prošly celým mlýnem s ochotným
panem mlynářem a vycházely notně zaprášené
moukou. Venku jsme se pěkně očistili,
poděkovali za poučnou prohlídku a museli
splnit důležitý úkol, a to nákup mouky.
Z nakoupené mouky si všechny děti druhý den
ve školce upekly chlebíky. Práce s těstem je
moc bavila a vůně chleba se nesla po celém
Podlesí. V pečení budeme i nadále pokračovat,
takže si malí pekaři budou své výtvory nosit
domů pravidelně.
Mezi pravidelné zpestření patří také
vystoupení Divadla pod kloboukem. Tentokrát
si herci přivezli představení s názvem
Evelínko, nebuď pašík, vždyť jsi slepička!
Slepičky Květuška a Evelínka děti seznámily
se zásadami správné hygieny. Děti si
zanotovaly a mimo zpívání se dozvěděly, kdy,
proč a jak si správně myjeme ruce. Zjistily, že
do rukávu se nesmrká a na zoubky je lepší
místo kartáče použít kartáček. A také co dělat,
aby nás bacil nebacil. Interaktivní vzdělávací
humorné představení se dětem vždy líbí.
Slepičky z divadla se k nám také rády vrací,
protože máme u nás ve školce skvělé a hodné
děti.
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V lese byla připravena naučná stezka, fenka
Alminka pomohla najít paroží a skryté kůže
Ing. Petra Večeřová z Vojenských lesů a statků

navíc objevily i skryté paroží, rohy a kožešiny.

ČR přijela za dětmi s překrásným výukovým

Poutavé a zajímavé povídání o lese a zvířátkách

programem o zvířátkách. Připravila si v lese nad

zaujalo nejen děti, ale i paní učitelky. Je skvělé,

školkou pro děti naučnou stezku, během které si

že díky Vojenským lesům se tak krásný program

vyzkoušely poznávání stromů, lesních zvířat,

dostane přímo k dětem, a to navíc v lese. My

jejich zvuků a zvyků.

jsme byly pyšné na děti, kolik toho už znají a

Děti také hledaly v lese ukryté obrázky zvěře a

pamatují si.
Každý z přítomných dostal dárek a mohl si
pohladit fenku Alminku, která nás celým
dopolednem vzorně provázela. Děti tak viděly a
poznaly, jak je Alminka vzorně vychovaná a
poslušná. Pomohla jim například vystopovat
paroží i skryté kůže.
Dopoledne v lese rychle uběhlo, rozloučily jsme
se s Petrou i Alminkou a domluvily si, že se
budeme v zimě učit poznávat zvířátka podle stop
ve sněhu.
Tak hlavně, aby nám napadl ten sníh…

ZVEME VŠECHNY MALÉ I VELKÉ
NA MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V SOBOTU 2. 2. 2019 OD 14.00 HOD
Na akci se budou podílet obec Podlesí, Mateřská škola Podlesí a Pivovar Podlesí.
Těšíme se na hojnou účast rozmanitých masek!
___________________________________________________________________________________________
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Zábava pro nejmenší: najděte cestu, vymalujte
obrázky a nezapomeňte napsat Ježíškovi
Ve spolupráci s ředitelkou Mateřské školy Podlesí jsme pro naše nejmenší čtenáře a jejich rodiče připravili malý
kroužek tvoření. Užijte si společný čas se svými nejbližšími a na závěr si můžete vymalovat, vystřihnout a hlavně
vyplnit dopis Ježíškovi. Máte nejvyšší čas jej dát za okno, aby dárky ještě stihl sehnat.

Věděli jste, že:
Vánočka má svým tvarem připomínat
malého Ježíška zabaleného v peřince a je
proto

symbolem

nového

života

a

plodnosti?
Správně se plete z devíti pramenů.
Spodní čtyři symbolizují čtyři živly, tedy
oheň (Slunce), vodu, zemi a vzduch.
Prostřední tři prameny představují rozum,
cit a vůli člověka.
Vrchní dva prameny se upínají k tomu, co
vede člověka nejvýše, tedy k vědění a
lásce.
HODNĚ ZDRAVÍ, LÁSKY A ŠTĚSTÍ
PŘEJÍ ČTENÁŘŮM ZPRAVODAJE
HOLKY ZE ŠKOLKY!
___________________________________________________________________________________________
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Knihovna má nové tituly a nadále tvoří s dětmi
Podleská knihovna byla během podzimu
svědkem několika Tvořeníček, během nichž se
paní knihovnice Tereza Kolaříková věnovala
dětem.
V pravidelných čtrnáctidenních intervalech si
děti postupně vyrobily žabičky z ruliček,
papírové hady, svícínek na Halloween, zvířátka
z listů (ježek, motýl, lev, sova) a smrkových
šišek (veverky).
Tvořeníčko s dětmi bude pokračovat i nadále.
Termíny jsou zatím známé jen pro prosinec.
Nejprve byla 4. prosince tématem výroba Čerta,
Mikuláše a Anděla a 18. prosince se pak budou
navlékat korálky (dárek pro maminky) a vyrábět
přáníčka. Termíny tvoření po novém roce
najdete na webových stránkách obce podlesí
nebo na dveřích obecního úřadu.
Co se týká knih, může podleská knihovna
nabídnout další řadu nových titulů. Největší
zastoupení mají tentokrát spisovatelé Jojo
Moyesová, Bernard Minier a Zuzana
Pospíšilová.

Nové tituly v podleské knihovně:
Muž s vůní kávy, žena se špetkou skořice –
Lenka Požárová
Dítě Bridget Jonesové – Helen Fieldingová
Stříbrná zátoka – Jojo Moyesová
Zakázané ovoce - Jojo Moyesová
Život po tobě - Jojo Moyesová
Sama sebou - Jojo Moyesová
Poslední dopis od tvé lásky – Jojo Moyesová
Než jsem tě poznala – Jojo Moyesová
Veselí – Radka Třeštíková
Tři přání – Liane Moriarty
Deník kastelána – Evžen Boček
Nejlepší víkend – Patrik Hartl
Noc – Bernard Minier
Mráz – Bernard Minier
Tma - Bernard Minier
Kruh – Bernard Minier
Playground – Lars Kepler
Záchranářské pohádky – Zuzana Pospíšilová
Hasičské pohádky – Zuzana Pospíšilová
Policejní pohádky – Zuzana Pospíšilová
Nejkrásnější pohádky pro nejmenší

Začtěte se do malé ukázky oblíbeného autora
V podleské knihovně patří k nejpůjčovanějším spisovatelům Patrik Hartl a Radka Třeštíková. S milou
pomocí paní knihovnice vám nabízíme krátký úryvek z knihy prvního jmenovaného s názvem Nejlepší
víkend. Úryvek je ze strany 314. Pokud chcete zjistit, co dané ukázce předcházelo nebo jak celá kniha
pokračovala a dopadla, přijďte si ji půjčit!
Ve Španělsku bylo nádherně. Na cestě pomalovaným Johaniným
tranzitem se holky střídaly v řízení. Zastavovaly jen kvůli tankování,
krátkému protažení a odběhnutí na záchod. Jídlo na cestu si vezly
z domu.
Dáša nasmažila řízky, Johana koupila chleba, sýry a dva druhy
ajvaru ze zelených a červených paprik a Ester nachystala krabičky
ředkviček, řapíkatého celeru, kedluben, rajčat, salátových okurek a
mrkví. Namíchala k nim tři druhy pomazánek, které se daly tím
celerem a mrkví nabírat nebo mazat na chleba.
Povídaly si. O tom, jak se těší na pláž, o hubnutí do plavek, o potřebě
úniku z letní Prahy a o Johanině klukovi, díky kterému mohly jet.
Johana už o něm ztratila iluze.
___________________________________________________________________________________________
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Fotogalerie z knihovny: podzimní tvoření a zábava

KNIHOVNA PODLESÍ
Otevírací doba pro veřejnost
Výpůjční doba
Půjčování knih
Knihovnice
Telefon na knihovnici
E-mail

každé úterý 17.00-18.30 h
2 měsíce
zdarma
Tereza Kolaříková
720 106 346
knihovna@obecpodlesi.cz

Web: obecni-knihovna-podlesi.webnode.cz
Tvořeníčko s dětmi
4. prosince
18. prosince

výroba Čerta, Mikuláše a Anděla
navlékání korálků a výroba přáníčka

Další termíny budou oznámeny na webových stránkách
obce a na dveřích obecního úřadu
___________________________________________________________________________________________
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Připomínáme významné osobnosti z naší obce
Narodil se 21. dubna 1881
v Podlesí, čp. 102, jako
nejstarší syn horníka Matěje
Koppa. Po absolvování čtyř
ročníků
obecné
školy
nastoupil 7. září 1895 na
Průmyslovou školu pokračovací v Příbrami, kde se
učil řezbářem. K roku 1898
je uváděn jako učeň příbramského
řezbářského
mistra Jana Procházky.
Řezbář a sochař
Adolf Kopp (1881-1933)
Na rozdíl od ostatních profesionálních řezbářů
nezískal samostatnou koncesi bezprostředně po
vyučení. Na vině mohla být ekonomická situace
rodiny. Většina ostatních příbramských řezbářů
zpravidla zdědila nebo převzala dílnu po svém
bývalém mistrovi, což ovšem nebyl případ
Adolfa Koppa.
Po vyučení pravděpodobně zůstal pracovat u
mistra Procházky. Časem pak přešel jako
řezbářský pomocník k mistru Josefu Vejvodovi,
který byl jeho spolužákem v ročníku na
pokračovací škole.

Společně s Vejvodou poprvé vystavoval na
Živnostenské, průmyslové, hospodářské a
školské výstavě v Příbrami v roce 1911, kde
obzvlášť zaujaly jeho jemné stylové řezby
Krista. Zúčastnil se i výstav v roce 1923 a 1930.
Roku 1923 již Adolf Kopp vystavoval jako
samostatný řezbář. Koncesi získal 9. března
1922. Dobový tisk jej označil za jednoho
z nejúspěšnějších řezbářů. Všechny výrobky,
které na výstavě tehdy prezentoval, byly
rozprodány ještě v průběhu akce. Za svou práci
byl tehdy oceněn diplomem.
Ve své době byl Kopp oblíbeným a všeobecně
uznávaným řezbářem.
Nejúspěšnějším artiklem jeho dílny byly
figurální řezby. Vedle betlémů, soch svatých a
křížů vyřezával i loutky. Byl v osobním kontaktu
s rodinou Kopeckých a pro jejich di-vadlo
vyřezal řadu marionet. Realizoval mnoho
zakázek pro příbramské kostely a na objednávku
pracoval i v chrámu na Svaté Hoře.
Podleský řezbář a sochař Adolf Kopp zemřel
v důsledku zdravotních komplikací způsobených pádem z lešení v roce 1933. Bylo mu
tehdy pouze 52 let.
Zdroj: Hornické muzeum Příbram

___________________________________________________________________________________________
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Na Svatou Horu vždy mířila procesí ze všech stran
republiky a nechyběli samozřejmě ani lidé z Podlesí
Každým rokem chodívalo od června až
do září procesí z různých měst a vesnic na
Svatou Horu. Ba i z Moravy a Slovenska
sem dojížděli poutníci.
Už asi půl roku předem si zamlouvali
nocleh v Poutní hospodě pod Svatou
Horou. Byla to budova na rohu proti
dnešní SPŠ v Hrabákově ulici.
Když přišli neohlášeně a bylo plno,
obraceli se i na majitele okolních domů,
kteří pravidelně sami ubytování i
nabízeli. Poutníci měli vytipovaná místa,
kam se obrátit, protože sem jezdili velmi
často.
Zpívali známou píseň „Radujte se,
Příbramáci, neseme vám buchty v ranci.
Neseme, neseme, už se celí třeseme“.
Největší procesí přicházelo na slavnost
Korunovace Panny Marie Svatohorské,
která se konává v měsíci červnu. Této
oslavy se zúčastňovalo i Podlesí.
Vodil je starší pán Legenda. Nevím, zda
byl svobodný nebo vdovec.
Věřící se shromáždili u kapličky. Byla
připravena soška Panenky Marie na
podstavci, který měl šest ramen. Pomocí
nich nesly tuto sošku ženy v černých
šatech a v bílých šátcích. Mezi nimi byly
družičky, které držely stuhy připevněné

k sošce Panny Marie. Než se vyšlo,
poklekli všichni k pobožnosti, kterou
kdysi vykonával pan Legenda. Teprve
pak se šlo s kapelou a zpěvem nábožných
písní a on je předříkával.
Později se konala kratší mše svatá. Tu
sloužili vysvěcení kněží z Nového
Podlesí. Nejprve Emanuel Oktábec a
později Václav Oktábec. Byli to bratři.
Byli naši příbuzní. Jejich otec a moje
babička byli sourozenci.
Jednou se stalo, že ke konci pobožnosti
uvedl pan Legenda modlitbu za zemřelé.
Vtom si vzpomněl na stálé spory se svou
sousedkou a řekl: „Aby také Pán Bůh mé
zemřelé milé sousedce lehké odpočinutí
dáti ráčil.“
Všichni strnuli, obraceli se na ni a zvolali:
„Vždyť je tady, klečí tu.“ Tak se opravil
a dodal: “Aby nám ji tu Pán Bůh dlouho
zachovati ráčil.“
Všichni pochopili, proč to udělal. Ona se
zastyděla a uvědomila si, že všechny
spory s ním byly zbytečné a že důležitější
je život a zdraví než ubližovat bližnímu
svému.
Od té doby nastalo usmíření obou a stali
se nejlepšími přáteli.
Marie Kadlecová

___________________________________________________________________________________________

Máte také nějakou zajímavou historku, která se váže k naší obci nebo
některému z jejích obyvatel? Pošlete nám ji na mailovou adresu
zpravodaj@obecpodlesi.cz a my ji otiskneme v některém z příštích čísel.
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Fotbalistům Kovohutí skončila podzimní sezóna
S příchodem zimy byly ukončeny fotbalové
soutěže. Klub TJ Kovohutě Podlesí měl
v podzimní části sezony v bojích pět družstev.

B-tým mužů poměrně pravidelně střídal
vítězství s porážkami a po podzimu mu patří
pozice ve středu tabulky.

A-tým mužů se pod vedením trenéra Ivana
Pihávka dlouho držel v horní části tabulky (z
osmi utkání vyhrál pět), ale druhá polovina
podzimu už výsledkově nebyla tak vydařená (ze
sedmi duelů jen dvě vítězství), a tak přezimuje
na šesté příčce.

Dorostenci jsou v okresním přeboru na čtvrtém
místě, starší žáci na sedmé příčce a mladší žáci,
kteří hrají ve společném družstvu s Bohutínem,
jsou zatím třetí.

Muži A: Středočeská I.A třída

Muži B: Okresní přebor Příbramska

Průhonice – Podlesí 2:1 (1:0)
Podlesí – Tochovice 2:1 (2:1)
Votice – Podlesí 1:2 (0:0)
Podlesí – Jílové 3:0 (1:0)
Petrovice – Podlesí 1:1 (1:1), pk 6:5
Podlesí – Nelahozeves 4:2 (2:1)
Doksy – Podlesí 0:2 (0:2)
Podlesí – Cerhovice 1:1 (0:1) pk 5:4
Komárov – Podlesí 2:0 (1:0)
Podlesí – Klecany 0:2 (0:1)
Mníšek – Podlesí 1:3 (1:1)
Vestec – Podlesí 2:1 (1:1)
Podlesí – Vel. Dobrá 1:3 (1:1)
Jíloviště – Podlesí 0:3 (0:0)
Podlesí – Kosoř 1:2 (0:1)

Sedlčany C – Podlesí B 4:3 (2:1)
Podlesí B – Dublovice 5:1 (2:0)
Bohutín – Podlesí B 7:1 (2:0)
Podlesí B – Třebsko 2:0 (0:0)
Pičín – Podlesí B 1:1 (1:1), pk. 4:5
Podlesí B – Drahlín 3:1 (1:0)
Kos. Hora – Podlesí B 2:1 (2:1)
Luhy – Podlesí B 1:2 (0:1)
Podlesí B – Trh. Dušníky 1:1 (0:0), pk. 7:6
Sp. Příbram B – Podlesí B 3:3 (0:3), pk. 4:5
Podlesí B – Nová Ves 0:5 (0:3)
Rosovice – Podlesí B 3:1 (2:0)
Podlesí B – Březnice 6:3 (1:3)

1. Komárov
2. Kosoř
3. Vestec
4. Klecany
5. Votice
6. Podlesí
7. Jíloviště
8. Nelahozeves
9. Mníšek
10. Průhonice
11. V. Dobrá
12. Doksy
13. Cerhovice
14. Tochovice
15. Jílové
16. Petrovice

15 14 0 1
15 12 0 3
15 12 0 3
15 10 0 5
15 9 0 6
15 8 0 7
15 8 0 7
15 7 0 8
15 6 0 9
15 8 0 7
15 7 0 8
15 6 0 9
15 4 0 11
15 4 0 11
15 2 0 13
15 3 0 12

51:19
44:21
47:22
49:29
31:23
25:20
32:31
30:25
28:31
25:30
23:35
21:44
16:31
32:43
18:37
17:48

41
37
36
30
27
24
24
21
21
20
19
17
14
11
9
9

V Podlesí skvěle funguje také tzv. fotbalová
školka, která hrála jen přátelská utkání.

1. Nová Ves
13 11 0 2
2. Rosovice
13 9 0 4
3. Spartak B
13 7 0 6
4. Bohutín
13 9 0 4
5. Luhy
13 7 0 6
6. Trh. Dušníky 13 7 0 6
7. Podlesí B
13 8 0 5
8. Sedlčany C 13 6 0 7
9. Dublovice 13 6 0 7
10. Březnice
13 5 0 8
11. Pičín
13 4 0 9
12. Třebsko
13 4 0 9
13. Drahlín
13 4 0 9
14. Kos. Hora 13 4 0 9

45:15
36:29
37:25
45:34
25:23
25:27
29:32
29:24
26:37
32:34
20.30
32:47
29:38
22:37

32
27
25
25
21
21
21
18
18
16
14
13
11
11

Webové stránky: www.tjkovohutepodlesi.cz
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Fotogalerie: oslavy k založení Československa

Obcí se prohnala jako každý rok Rally Příbram
Také letošní ročník Rally Příbram vedl
jednu ze svých rychlostních zkoušek
skrz naší obec.
Velmi početné startovní pole aut se
Podlesím prohnalo v neděli 14. 10. brzy
dopoledne.
Při prvním průjezdu RZ Bohutín-Sádek byla nejrychlejší posádka
Černý-Černohorský v čase 5:38 minuty. Druhý průjezd pak
vyhrála posádka Pech-Uhel v čase o dvě vteřiny rychlejším, tedy
5:36 min.
V Podlesí byla dvě hlavní divácká místa a obě byla slušně
zaplněná.
Zajímavostí je, že obě vítězné posádky z rychlostní zkoušky
Bohutín-Sádek byly v době průjezdu Podlesím také na prvním
místě průběžného pořadí. V cíli je však stejný osud nečekal.
Zatímco Černý musel odstoupit, Pech si nakonec dojel do cíle pro
prvenství.


Vítání občánků
Pro rodiče, prarodiče a právě narozená miminka
je připraveno slavnostní vítání občánků, a to ve
čtvrtek 31. 1. 2019 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Setkání seniorů
Pro naše milé seniory je opět připraveno jarní
posezení s bohatým programem. Uskuteční se
v sobotu 9. 3. 2019 od 14.00 hodin v Pivovaru
Podlesí.

___________________________________________________________________________________________
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Bílého koně nechal svatý Martin i tentokrát
doma, do Podlesí premiérově přijel na fichtlu

V neděli 11. 11. v 11 hodin a 11 minut se
uskutečnil v obecní hasičárně sraz historických
motocyklů JAWA 50 (tzv. fichtl) pod názvem
FICHTL SRAZ, Aneb naše stroje ožívají a
jedou.
O tuto podívanou se zasloužila parta JawaKlam
Podlesí. Její členové si řekli, že Martin na bílém
koni vítá zimu všude, ale parta nadšenců, která
vyrazí na pánskou jízdu obcí na svých
vyleštěných a zánovních strojích – to se jen tak
nevidí.

Jízdy se zúčastnilo 16 jezdců a několik
přihlížejících návštěvníků, kteří podporovali
účastníky potleskem.
Každý zúčastněný dostal na závěr akce
maličkost za odvahu vyrazit a pokořit tak cestu
bez újmy jak na zdraví, tak hlavně na svém stroji.
Bylo to příjemné zpestření dne a hlavně zábava,
o kterou šlo především.
Děkujeme tak našim iniciátorům mini akce a
přejeme spoustu dalších najetých kilometrů…

__________________________________________________________________________________________

Důležité informace z obecního úřadu můžete dostat formou SMS
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost provozuje obec Podlesí svůj SMS InfoKanál, který
umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů formou SMS. Tyto
zprávy budou začínat slovy: IK PODLESI. Zaregistrovat své číslo můžete buď na titulní stránce
webových stránek obce Podlesí anebo osobně na obecním úřadě. Posílání SMS zpráv je ZDARMA.
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