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Podlesák
V Podlesáku také najdete
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Úspěchy mladých hasičů
Tvoření s dětmi v knihovně
Z historie obce
Vyjde nový stolní kalendář

17:00 Tvoření pro děti – Masopust – v knihovně obecního úřadu
20:00 Šibřinky - dospělí - Pivovar Podlesí
20:00 Šibřinky - děti - Pivovar Podlesí
12:30 Hudební festival Kahan - Pivovar Podlesí
14:00 Setkání seniorů - Pivovar Podlesí
14.00 Masopustní průvod
14:00 Velikonoční jarmark
16:00 Stavění májky
Sběr nebezpečného, velkoobjemového odpadu a železného šrotu
Sběr nebezpečného, velkoobjemového odpadu a železného šrotu

Pozvánka na akce

21. 1.
8. 2.
9. 2.
22. 2.
8. 3.
15. 3.
4. 4.
30. 4.
22. 5.
23. 5.

Zprávy z obecního úřadu
Masopust
Pozvánky na akce
Z mateřské školky
Medaile pro fotbalisty

Zprávy z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás
v letošním roce pozdravila ze stránek Podlesáku.
Ani v posledním čtvrtletí
u nás v Podlesí se nezahálelo. Nejdůležitějším krokem
obce bylo nové výběrové řízení na
opravu místní komunikace s rozšířením vodovodu, „od zrcadla ke
Květoňovům“. Po prvním zrušeném

kole proběhlo během října kolo
druhé a zakázku vysoutěžila společnost Staler, s. r. o., Dubno 62,
261 01 Příbram. Do konce roku
probíhala jednání ohledně termínů
prací. Staler, s. r. o., zahájil práci
v listopadu, a to u mostu pod Březovými Horami. Staveniště je postaveno na Drmlově Poli u veterinární
ambulance Říha. Zde bude až do
ukončení stavby. Další práce začnou
pravděpodobně hned v březnu, ale

to bude závislé na počasí.
Se stavbou samozřejmě nastanou
jistá omezení a komplikace. Ale
jsem přesvědčena, že s velkou trpělivostí a tolerancí to zvládneme
a s výsledkem budeme všichni spokojeni. Cesta je v těchto místech
skutečně velice špatná a opravit ji
je nutnost. Schůzka s majiteli dotčených nemovitostí, zástupci společnosti Staler, s. r. o. a s technickým
dozorem stavby proběhne během
měsíce ledna. Všichni, kterých se
to přímo týká, obdrží pozvánku. Po
zahájení stavby budou pak všichni Podlesáci průběžně informováni o uzavření jednotlivých úseků
a o postupu prací na webových
stránkách obce a facebookovém
profilu obce. Dobrou zprávou pro
nás všechny je, že jsme obdrželi na
opravu této komunikace dotaci ve
výši 4.194.506,- Kč od Ministerstva
pro místní rozvoj.

v okolí autobusových zastávek
a kapličky v Novém Podlesí. Byl
vybudován spojovací chodník mezi
prostřední cestou a kapličkou a dále
pak po celé délce komunikace od
kapličky k hospodě Za Komínem.
Dále už nám to bohužel šířka komunikace nedovolila. Tento chodník
je vybudován pro pěší, aby aspoň
kus mohli jít bezpečně. Tím apeluji
na motoristy, že to není parkoviště.
Přitom byly vybudované nové podklady pod autobusové čekárny, které budou na místo usazeny v lednu.
Při celé stavbě bylo myšleno na
historický ráz tohoto místa, aby se
dlažby i čekárny do místa hodily.
A výsledek se myslím povedl, stojí
za vidění.
Další významnou činností byla rekonstrukce kříže u kapličky ve Starém Podlesí. Po opravě se z něho
stala velice důstojná dominanta.
A co ještě se podařilo? Naše podleská jednotka sboru dobrovolných
hasičů dostala od obce nové, dlouho očekávané hasičské auto.

a děvčatům z mateřské školky, která
s dětmi vše bezchybně natrénovala,
a samozřejmě rodičům, kteří je podporovali a na slavnost přišli.
S velkou radostí mohu napsat, že
byla dokončena úprava povrchů
Poslední čtvrtletí bylo bohaté i na
kulturu. V té jsme nezaostávali.
V říjnu proběhla v Pivovaru Podlesí
nádherná přednáška Wildy Hohla
mladšího o cestování na starých
Jawách z Čech až do Rumunska.
Za několik dní proběhla přednáška
další, a to na téma cestování po
Vietnamu. Své zážitky z cesty přednášel Vojta Cigánek. Účast na obou
akcích byla hojná. Na posvícení
jsme zde měli tradičně Dolejšovy se
svými kolotoči, za což jsme velice
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rádi, protože děti se na pouť vždy
těší. Kolotoče tentokráte stály na
návsi, ale i v zahradě Pivovaru, kde
se v sobotu 19. 10. 2019 konala
první Posvícenská zahradní slavnost.
Tuto akci pořádal Pivovar Podlesí.
Program byl bohatý. V zahradě byly
i stánky s koláčky, kremrolemi, kávou, podzimními dekoracemi. Děti
hojně využívaly možnosti malování na obličej. Naše děti z mateřské školky akci zahájily perfektním
posvícenským vystoupením. Měly
připravené úžasné, „posvícenské“
oblečení a písničky, při kterých tančily. Za to patří velké poděkování paní ředitelce Jitce Lavičkové

Následovala obdivuhodná ukázka nejmenších podleských hasičů.
Pod vedením Wildy Hohla děti
předvedly to, co by asi měl umět
každý z nás - a to hašení ohně, vyprošťování osoby (u nás medvěda)
z nabouraného auta, následnou
masáž srdce medvěda a dohašovací

práce u požáru
a první pomoc.
Nelze vůbec
pochybovat
o smysluplnosti toho, co
už v tak maličkém věku děti
umí… klobouk
dolů!!!
Pro dospělé se
peklo selátko,
klobásky a pivo
teklo proudem. Pak jsme
si všichni poseděli, pohovořili při
poslechu hudební skupiny JENMY
a mezitím si
děvčata pletla čelenky do
vlasů z kytiček,
kluci skákali na
trampolínách
a všichni byli
spokojení.
A v pondělí
28. 10. 2019
se konala historicky první
Spanilá jízda
Podlesím na starých motocyklech.
Fantastická akce. Milovníci starých
motorek své, „mazlíky“ vystavili
u Pivovaru Podlesí a pak vyjeli po
okolí na svou jízdu, která měřila
cca 23 km. Byla
to nádhera.
V listopadu
akce pokračovaly. V pondělí
11. 11. na svátek
Martina zorganizoval Spolek
přátel lampionů pro děti tradiční lampionový průvod.
12. 11. 2019
jsme na obecním úřadu přiví-

tali mezi nás nové občánky a následovaly oblíbené předvánoční akce.
Před obecním úřadem zaměstnanci
obce nastrojili vánoční strom, postavili betlém a očekávané zahájení adventu mohlo přijít. V pátek
29. 11. 2019 jsme si všichni přítomní společně užívali vánoční koncert skupiny Ginevra. První koledy
ale patřily našim dětem z mateřské
školky, ty měly spolu s Ginevrou
nacvičeno několik koled. Po koncertě následovala volná zábava při
svařeném vínečku a grilovaných
klobásách. Zpívalo se a hovořilo. Tak
to má být. V sobotu jsem zahajovala
advent u kapličky v Novém Podlesí.
Zde byl připraven program podleským spolkem Agentura Permonia
Promotion. Hrála opět hudební
skupina Čenkomor, zpívaly se kole-
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Zprávy z obecního úřadu
dy a popřály se všem krásné vánoční svátky. Hned v neděli se uskutečnil na obecním úřadu již druhý
vánoční jarmark. Návštěvnost byla
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velká, nálada výborná. 21. 12. 2019
nám u kapličky v Novém Podlesí
opět zahrál divadelní spolek Skalka
představení Narození Krista. Toto
představení k adventu neodmyslitelně patří. A nakonec na Štědrý
den 24. 12. 2019
jsme opět hromadně vyrazili
ze Starého Podlesí do Nového
Podlesí pro betlémské světlo.
I zde jsme si popřáli hezké svátky
a mnoho zdraví.
Těchto přání není
nikdy dost. Jak je
výše psáno, společenských akcí
u nás v Podlesí
máme hodně,
a proto bych na
ně ráda pozvala
příště i ty, kteří na
nich nebyli.
Za uplynulý rok
bych chtěla moc
poděkovat zastupitelům obce
za jejich uvážlivé rozhodování,
svým zaměstnancům za celoroční poctivou
a náročnou práci,
spolkům v obci
za pomoc při
pořádání jak pracovních, tak kulturních akcí, mateřské školce za
vzorný chod školky a školní jídelny
a za spolupráci
při obecních ak-

Nové vyhlášky obce

cích, Pivovaru Podlesí za spolupráci
při akcích pro naše seniory, dále pak
všem, kteří se na životě v Podlesí
podíleli a tím život zde zpříjemnili.
A do roku 2020 bych všem chtěla
popřát hlavně pevné zdraví, mnoho
elánu a další příjemné společné setkávání u nás v Podlesí.
A co nás čeká v roce 2020? Jak jsem
již výše psala – oprava místní komunikace s rozšířením vodovodu,
„od zrcadla ke Květoňovům“, dále

Od ledna 2020 platí nové vyhlášky
obce - Obecně závazná vyhláška
1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
o místním poplatku ze psů; Obecně
závazná vyhláška č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Podlesí. Najdete je na
stránkách obce:
www.obecpodlesi.cz/index.php/o‑obci/vyhlasky‑obce

Nové nádoby na kovy
Na všech sběrných místech v Podlesí
jsme nově přidali další nádobu, a to
na kovy. Takže je možné všechny
využívat.

Vodné a stočné
v roce 2020
Podle oficiálního sdělení společnosti
1. SčV je pro první část roku 2020
do kalkulace promítnuta DPH 15 %
a částka vodného 53,08 s DPH. Částka stočného je 42,24 Kč s DPH. Celková částka bude činit 95,32 Kč za
1 m³. Avšak v souvislosti se změnou
sazby DPH dojde s největší pravděpodobností od 1. 5. 2020 ke snížení
sazby DPH na 10%. Následná cena
pro stočné po snížení sazby DPH
bude činit částku 40,40 Kč za m³
včetně DPH. Následná cena pro
vodné bude činit 50,78 za m³. Bližší
informace bychom měli obdržet přímo od 1. SčV.

Místní poplatky
Místní poplatky jsou splatné do
30. 3. 2020. Výše poplatku za komunální odpad je 600 Kč za osobu. Výše
poplatku za prvního psa je 100 Kč
a za každého dalšího 150 Kč.

Parkování v obci

kromě pravidelných oprav a údržby
v obci bychom chtěli vybudovat
kanalizační přípojku do kabin fotbalového hřiště. Další velkou stavební
akcí je plánované pokládání kabelů
nízkého napětí do země, a to v celé
části Starého Podlesí od návsi až
k odbočce k bývalému vepřínu.
Tato akce je investicí společnosti
ČEZ distribuce, takže přesně ještě
není známý termín zahájení prací
a jejich průběh. O všem budete
informováni prostřednictvím stránek obce www.obecpodlesi.cz, na
facebookovém profilu obce Podlesí
anebo budu posílat sms zprávy přes
sms infokanál.
Marcela Dušková, starostka obce

Přemístění kontejneru
na textil
Kontejner na textil je z důvodu nedostatku místa přesunut z plácku
od Kolandů na nově vzniklé místo
pro kontejnery, a to na „sídliště u
Janátů“.

MLÝN – mouka, semínka, vločky…
SIMÍNSKÝ MLÝN – hovězí maso,
SVĚT BEDÝNEK – zelenina, máslo,
jogurty, KOUDELKŮV MED. V případě zájmu můžete volat vedoucí
kuchyně Martině Mátlové na telefon 313 105 866 nebo osobně vše
vyřídit přímo ve školce.

Přestože jsem o parkování v obci
psala v minulém čísle Podlesáku,
problematiku připomenu i nyní. Žádám tímto občany, aby neparkovali
na chodnících a místních komunikacích, aby bylo možné řádně provádět zimní údržbu a zároveň tím byla
zajištěna bezpečnost chodců i řidičů.
Parkujte prosím na svých pozemcích.
Ze stejného důvodu vyzývám občany, aby provedli ořez větví stromů,
keřů a živých plotů, které ze zahrad
zasahují do vozovky a tím brání přehlednosti i popelářským vozům ve
vyvážení odpadu.

Nabídka
podleským seniorům
Všichni podleští senioři mohou využít služeb školní jídelny v Mateřské škole Podlesí. Ve školce se vaří
z velice kvalitních potravin, které se
odebírají od českých farmářů a zemědělců, jako jsou: BOHUTÍNSKÝ

Oslava 60 let vzniku mateřské školky
Letos to bude právě 60 let od dostavění mateřské školky, která byla
stavěna v akci „Z“. Jak vše probíhalo
a postupně se zvelebovalo, se dozvíte v září letošního roku na oslavě
tohoto výročí.

Povinné čipování psů
od roku 2020
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Na dospělé psy narozené po
3. 11. 2011 se tato povinnost vztahuje taktéž.
Mikročipem nemusí být označeni
psi, kteří mají jasně čitelné tetování
provedené před 3. 7. 2011.
Zdroj a bližší informace: www.svscr.
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Akce v Podlesí
Pozvánka na tradiční masopust
15. 3. 2020 od 13:00 hodin

Sraz masek bude ve 13:00 hodin u Obecního úřadu Podlesí.
Průvod masek bude procházet ulicemi tímto směrem:
NÁVES – STOČESOVI – STLUKOVI – ŠTVERÁKOVI – ROTYKOVI –
KOLANDOVI – JANÁTOVI – CIGÁNKOVI – MATEŘSKÁ ŠKOLKA –
CIGÁNKOVI OBCHOD – ČERNOHORSKÝCH
(JOSEF A ALENA) – KOVÁRNY – COOP – PIVOVAR PODLESÍ
Kdo bude mít zájem o návštěvu masek a pohostit je třeba kobližkou nebo
přípitkem, dejte prosím viditelně na vrátka větší mašli. Za odměnu si budete
moct zatančit s maškarami.
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O masopustu
Masopust je slavnostní období mezi
Vánocemi a postní dobou. Vždy
představoval období hodování a veselí. Masopust budeme v běžném
kalendáři hledat marně. Zatímco různé významné dny a svátky bývají zvýrazněné, masopust mezi ně nepatří.
Pod názvem masopust se skrývá období od Tří králů (6. ledna) až do
začátku postní doby, hlavně však
poslední tři dny, kterými toto období
končí. Závěr masopustu si vysloužil kromě označení „bláznivé dny“
i řadu lidových názvů: ostatky, fašank, končiny.
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec
masopustu), byl pro lidi v minulosti
oficiálním svátkem hodování, během
kterého bylo třeba se dosyta najíst.
Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní
půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové
hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnili,
se posílala bohatá výslužka, kdysi na
Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách
„zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy,
jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval
k rozchodu. Druhý den (na Popeleční
středu) naposledy se konzumovaly
mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena
kořalka. Oběd však už byl přísně
postní, což většinou bývala čočka
s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice,
pečené brambory.
Veselý průvod barevných masek
umocněný zpěvem se stává zážitkem jak pro účastníky, tak pro občany, kteří masky vítají dobrým jídlem
nebo něčím pro zahřátí.

Tvoření pro děti
na téma Masopust
Knihovna obecního úřadu
21. 1. od 17:00
Čtení s dětmi na téma
masopust a výroba vlastní
masky

Obec Podlesí pro své
občany opět připravila

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
a

NEBEZPEČNÉHO
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU

•••
Stavění májky
30. 4. od 16:00

na

pátek 22. 5. 2020
a sobotu 23. 5. 2020

Nové Podlesí

•••
Šibřinky pro dospělé
Pivovar Podlesí
8. 2. od 20:00

PÁTEK

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

SOBOTA

9:00–11:00 hodin

•••
Šibřinky pro děti
Pivovar Podlesí
9. 2. od 20:00
•••
Hudební festival Kahan
Pivovar Podlesí
22. 2. od 12:30
•••
Setkání seniorů
Pivovar Podlesí
8. 3. od 14:00
Připraveno bude občerstvení a kulturní program. Pozvánky obdržíte do
Vašich schránek.

Staré Podlesí
PÁTEK

•••
Výstava obrazů
Šárky Osvaldové z Podlesí
4. 4.–9. 5. 2020
na Obecním úřadu Podlesí

od 15:00 hodin
do naplnění kontejneru

SOBOTA

9:00–11:00 hodin

Drmlovo Pole
Kontejnery nebudou přistaveny
z důvodu opravy
místní komunikace.
Odpad je možno dovézt
na náves do Starého Podlesí.

•••
Velikonoční jarmark
sobota 4. 4. 2020
od 14:00 do 16:00
na Obecním úřadu Podlesí
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Mateřská škola Podlesí
PODZIMNÍČCI

15. 10. 2019 • V naší školce jako již
každý rok proběhlo na školní zahradě MŠ tvoření s rodiči. Je to krásná
chvíle, kdy si mohou maminky i ně-

učitelka Hanka Šínová, paní ředitelka
Jitka Lavičková a Martina Mátlová.
Děti svým vystoupením vykouzlily
úsměvy na tvářích všem, kteří se na

Horách. Děti šly k bývalým spolužákům do 1. třídy k paní učitelce
Havlíčkové. Posadily se do školních
lavic a vypracovaly několik lehkých
úkolů. Zapojily se do matematické
hry číselný autobus, při které počítaly
jednoduché příklady. Za odměnu
dostaly omalovánky.

Mateřská škola Podlesí
občánkům hodně zdraví. Na nové
občánky se těšíme v naší Mateřské
škole v Podlesí.

29. 11. 2019 • Nejkrásnější chvíle v roce jsme již po druhé zahájili
s kapelou GINEVRA. Děti z mateřské školy se naučily krásné koledy

4. 11. 2019 • Na tento program se
s dětmi každý rok těšíme. Paní lektorka Iva přijela i se svým čtyřnohým
přítelem a vyšli jsme do lesa. Děti se

ZDRAVÁ 5
kteří tatínci vyrobit se svými dětmi
krásného skřítka PODZIMNÍČKA

z přírodního materiálu. Těmito krásnými výrobky si děti vyzdobily školku. Někdo si vydlabal dýně, jiní vyrobili krásného ježka anebo malého
skřítka. Jsme rádi, když se rodiče
zapojí a stráví s námi tak příjemné
odpoledne. Naše paní kuchařky byly
moc hodné a připravily nám výborné
pohoštění, aby všem šla práce pěkně
od ruky.

POSVÍCENÍ
19. 10. 2019 • S našimi dětmi z MŠ
jsme zahájili tradiční posvícení ve Starém Podlesí. S malým hudebním doprovodem nám děti zatančily, zazpívaly a přednesly vtipné říkanky, které
k posvícení patří. Všechny kostýmy
na vystoupení nám pomohla ušít p.

PODLESÁK
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a jeho dalším kolegům, kteří nám
přišli za čerty, Mikuláše a anděly.

21. 10. 2019 • Zavítala k nám lektorka z programu ZDRAVÁ 5 paní Jitka
Pokorná. Děti měly připravenou výuku zábavnou formou maňáskového
představení BERTÍKA a BERTIČKY.
Povídali jsme si o potravinách, které
jsou našemu tělu prospěšné, a také
o potravinách, kterým bychom se

měli vyhýbat. Na konci výukového
programu měly děti možnost si vyrobit svůj zeleninový špíz se sýrem.
A všem moc chutnalo.

NÁVŠTĚVA
NA ZŠ BŘEZOVÉ HORY
23. 10. 2019 • Naši nejstarší spolužáci z MŠ navštívili ZŠ na Březových

teřské školy se podílel na kulisách, na
výzdobě sálu a na celém zábavném
programu. Děkujeme panu Srchovi

ADVENT

LESNÍ PEDAGOG V MŠ

nás přišli podívat.

svými výrobky přispěly na bohatou
nabídku a MŠ získala z vánočního
jarmarku 13.000 Kč, které se přidají
dětem na sdružení.

ČOKOLÁDOVÁNÍ

BUBNOVÁNÍ V MŠ
20. 11. 2019 • Naši školku navštívil
učitel hudby, který si pro naše děti
připravil několik bubnů a bubínků
různých velikostí. Každý kluk i holčička si mohli vypůjčit buben a vy-

učí pojmenovat lesní zvěř a názvy
mláďat. Mohou si vyzkoušet, jakou srst má liška, divoké prase nebo
jelen, jak je velké a těžké paroží jelena nebo malého srnce. Vnímají vůni
lesa, učí se rozpoznávat zvuky zvířat,
která v lese žijí. Tento program nám
dává mnoho zkušeností a vědomostí.
Budeme se těšit na příští návštěvu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
12. 11. 2019 • Na obci ve Starém
Podlesí se konalo VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Na tuto milou příležitost jsme
byli pozváni, abychom s dětmi z MŠ
zazpívali a přednesli krásnou básničku pro naše nejmenší občánky.
Na hudební nástroje nás doprovodila paní ředitelka Jitka Lavičková – ozvučné kameny, p. učitelka
Iva Randová – flétna a p. učitelka
Monika Běhalová - klávesy. Přejeme

zkoušet si, jaký má zvuk. Děti seděly
v kruhu a bubnovaly na povel pana
učitele. Program byl pro děti opravdu zábavný a energický. Opravdový
koncert.

VÁNOČNÍ JARMARK V MŠ
28. 11. 2019 • Každoročně proběhl
vánoční jarmark v MŠ. Maminky

a předvedly všem posluchačům, že
jsou to šikovní zpěváčci a nebojí se
vystoupit i s celým týmem z MŠ. Děkujeme všem rodičům, že se s dětmi
pilně připravovali a také si s námi
zazpívali.

10. 12. 2019 • Paní Marešová si pro
naše děti připravila program s výrobou čokolády. Děti si samy vybraly
formičky a s dopomocí si odlévaly
tekutou čokoládu. Čokolády si poté
ozdobily a p. Marešová vše dozdobila. Tekutá čokoláda dětem opravdu
moc chutnala. Byla to velmi příjemná, voňavá dopolední práce s dětmi.
Paní Marešové děkujeme.

ČERTI VE ŠKOLCE

SPANÍ VE ŠKOLCE

5. 12. 2019 • Do naší školky po roce
přišli čerti a čertice. Mikuláš měl připravenou knihu hříchů a anděl měl
plný koš mikulášských balíčků. Naši
školičku jsme si vyzdobili pořádným
peklem, aby se u nás čertům líbilo
a aby se za námi přišli příští rok zase
podívat na malé zlobílky. Naše poděkování patří paní Míše Fousové
a členům z cizinecké policie.

19. 12. 2019 • V naší školce jsme
si pro děti připravili nejkrásnější vánoční chvíle. Ráno jsme se vypravili
ke kapličce do Nového Podlesí, kde
na děti čekal anděl a obdaroval je
všechny malým dárečkem. Odpoledne byl pro děti připravený zábavný
program plný soutěží, hudby a tancování. Na večer už byly připravené
vánoční stoly a paní kuchařky nám
nachystaly večeři. Po ní jsme šli na
zahradu a zapálili jsme si prskavky,
abychom si zkrátili čekání na Ježíška. Pod stromečkem na děti čekalo
spoustu dárků. A aby si to děti užily,
zůstali jsme ve školce přes noc. Mateřská škola přeje všem ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK!

ČERTIÁDA
7. 12. 2019 • V Pivovaru Podlesí jsme
již po šesté uváděli zábavný program
ČERTIÁDA. Děti přišly v překrásných
maskách a užily si odpoledne plné
soutěží a tancování. Všichni netrpělivě čekali na čerty s Mikulášem
a krásnými andílky. Každý si odnesl
balíček s dobrotami. Celý tým z ma-

Monika Běhalová
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TJ Kovohutě Podlesí

Sbor dobrovolných hasičů

Fotbalisté mají v půli soutěže medailové umístění na dosah

VII. ročník soutěže mladých hasičů v běhu na 60 m s překážkami

Fotbalová sezóna 2019/20 je ve
svém poločase. Po podzimních zápasech patří našemu týmu TJ Kovohutě
Podlesí skvělá čtvrtá příčka.
Tým mužů se tak už několikátou
sezónu za sebou drží mezi absolutní
elitou I. A třídy. Po podzimu jsme
na čtvrtém místě, což je vzhledem
k velikosti naší obce určitě příjemný
pohled. Nicméně zároveň trochu panuje v našich řadách nespokojenost.
Přivedli jsme před sezónou nějaké
hráče a pomýšleli jsme na pozice do
třetí příčky.
Rozporuplné pocity vyvolaly v kabi-

V sobotu, 12.října se mladí hasiči
SDH Podlesí zúčastnili soutěže v
běhu na 60 m s překážkami v Březnici. Za kategorii mladších přijeli
poměřit síly Klárka Šustrová, Julča
Vondrášková a benjamínek Adam
Morávek. V kategorii starších žáků
reprezentovali SDH Podlesí matadoři
Eliška Jarolímková, Petr Mareš a
Adam Zapletal.
Pro mladší to byla disciplína, kterou
jsme prakticky netrénovali, i když
s jednotlivými částmi dráhy se již
setkali. V běhu na 60m překážek je
bariéra, za kterou jsou hadice, kladina a připojení hadic na rozdělovač
a proudnici, takže ani pro mladší
kategorii nic nového. Klárka a Adam
již tuto disciplínu absolvovali o prázd-

ně Podlesí zejména dva nevydařené duely, které měli naši fotbalisté
dobře rozehrané, ale nedotáhli je ke
třem bodům. V utkání s Rakovníkem
jsme vedli už 3:0 a nakonec jsme
prohráli na penalty. Sedlec vyrovnal
v 91. minutě poté, co jsme měli velkou šanci zvýšit, a nakonec jsme také
prohráli na penalty.
Jedním dechem však znovu připomínám, že už samotná účast v I.A třídě,
tedy druhé nejvyšší soutěži v kraji, je
pro tým Podlesí skvělým počinem.
Během podzimu vyhrál tým pod
vedením trenéra Josefa Blažka osm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tochovice
Vestec
Klecany
TJ KOVOHUTĚ Podlesí
Libušin
Nelahozeves
Chlumec
Velká Dobrá
Sedlec-Prčice
VOTICE
Mníšek pod Brdy
Doksy
Zdice
Jíloviště
SPARTAK Příbram
SK Rakovník B

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
11
10
8
9
9
9
8
8
7
6
6
5
5
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
5
7
6
6
6
7
7
8
9
9
10
10
11
12

50:22
37:21
47:29
40:24
32:27
27:26
32:25
30:29
26:20
26:30
41:40
22:34
24:43
28:53
27:34
20:52

37
32
28
27
27
26
25
24
22
22
19
18
16
15
14
8

1
1
2
0
1
2
2
1
2
0
0
1
0
0
0
1

2
0
0
3
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
2
0

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

Třebsko
Březnice
Bohutín
Trhové Dušníky
Jince
TJ KOVOHUTĚ Podlesí B
SEDLČANY C
Počepice
Nový Knín
Dublovice
Rosovice
Luhy
SPARTAK Příbram B
Kosova Hora

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
9
10
7
7
6
6
6
6
5
4
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
4
3
6
6
7
7
7
7
8
9
9
13

36:19
31:21
54:29
32:24
36:30
28:30
25:20
31:30
27:23
27:36
26:34
23:35
22:37
19:49

32
30
29
26
23
20
18
18
17
17
16
13
11
3

1
0
1
4
0
1
1
1
2
2
1
1
1
0

0
0
3
0
2
0
1
1
1
1
2
2
0
3
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utkání, třikrát prohrál na penalty a
čtyřikrát v základní hrací době.
Chtěl bych poděkovat paní starostce
a zastupitelstvu obce Podlesí a všem
fanouškům za přízeň v letošním roce.
Přeji všem klidný rok 2020 a těším
se na viděnou nejen u fotbalového
hřiště.

Rezervní tým mužů vybojoval v
okresním přeboru pozici uprostřed
tabulky s vyrovnanou bilancí výher a
proher i skóre. Před jarními odvetami
má ztrátu pouhých devíti bodů na
třetí Bohutín.

ninách na závodech v Pasekách na
Písecku, kde si mimochodem vedli
výborně, ale Adámek startoval ještě
v kategorii přípravka, kde je postavení hadic až za kladinou a může zde
omezeně pomáhat vedoucí, takže
jisté zkušenosti již měli. Julča se ale
s touto disciplínou setkala poprvé,
nicméně si s ní poradila velmi dobře. Všechno jsme si před závodem
všichni vyzkoušeli a výsledkem bylo
krásné umístění pro všechny. Klárka
v celkovém pořadí obsadila krásné 6.
místo s časem 26,9 z prvního pokusu.
Julča obsadila krásné 10. místo s časem 30,69 z druhého pokusu, kde se
zlepšila o celé 3 vteřiny, a nejmladší
člen družstva Adam Morávek skončil
na pěkném 23. místě s časem 48,46

z druhého pokusu.
Starší již tuto disciplínu znají, už mají
něco za sebou, takže stačilo zužitkovat nabyté zkušenosti. Ve výsledku to pro ně dopadlo moc pěkně,
když Petr Mareš obsadil v celkovém
hodnocení 6. místo s časem 16,27 z
prvního pokusu, kde ztráta na vítěze
byla jen 2,5 vteřiny, Adam Zapletal
obsadil 15. místo s časem prvního
pokusu 20,47 a Eliška Jarolímková
18. místo s časem 21,12 z druhého
pokusu.
Všichni zúčastnění na těchto závodech skvěle reprezentovali SDH
Podlesí a k dosaženým výsledkům
gratulujeme.
Jiří Morávek

TJ Sokol Březové Hory
Vás srdečně zve na

ŠIBŘINKY
Na téma

Voda, vodka, voděnka aneb vodáci, vodníci a podvodníci
Dobře se vedlo také hráčům v mládežnických družstvech Podlesí. Po
fotbalovém hřišti se jich zde prohání
na šest desítek v kategoriích přípravky, žáků i dorostu.
Dorostenci jsou po podzimu na sedmém místě, starší žáci na čtvrtém a
mladší žáci jsou druzí.
Pokud máte doma také malého fotbalistu nebo fotbalistku, nebojte se je
přivést. Nábory probíhají průběžně.
Radim Černohorský

Dne 8.2.2020 od 20.00 hod v Pivovaru v Podlesí
Hraje kapela Přescent

Předprodej vstupenek od 8.1.2020

9.2.2019

Autodíly K+P s.r.o.

Šibřinky pro děti

Tel. 606 880 512

Zahájení v 15.00 hodin

Na Valdeku 172, Příbram

Pivovar Podlesí

Cena vstupenky - 150,- Kč

Vstupné 40,- Kč
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Obecní knihovna Podlesí
V měsících červenec, srpen, září byla
knihovna zavřena. Pokud v tomto
období jste měli všechny knihy přečtené, mohli jste mě kdykoli kontak-

Výpůjční doba

každé úterý
17:00 hodin - 18:30 hodin

Knihovnice

Tereza Kolaříková

Telefon

720 106 346

Mail

knihovna@obecpodlesi.cz

Web

obecni-knihovna-podlesi.webnode.cz

Tvoření s dětmi

cca každých 14 dní po domluvě
s maminkami, vždy zveřejněn datum na webových stránkách

knihobudky na Drkolnově,
kde je největší prostor pro
jejich uložení.
V únoru se můžete těšit na
nové knihy.
Tvoření s dětmi
(proběhlo):
22. říjen – ježečkové a jablíčka z krepového papíru
5. listopad – duchové
19. listopad – zimní čepice
a rukavice (použití vyřazených kalendářů)
17. prosinec – vánoční tvoření, ochutnávka vánočního cukroví (kdo
co přinese), posezení
s přáteli
Hledala jsem na youtube.
com něco s podobným názvem a vyskočilo na mě video: Kroků pár. Náhoda. Jak

už to bývá, člověk se často a
rád dozvídá, co mu přinesla.
A jaké bylo moje překvapení, když se hned po spuštění
nahrávky objevila fotografie, která se mi zdála povědomá. To je přece pohled
z Podlesí na Březové Hory!
A po fotkách z okolí následovaly záběry na cestu ke
„Kášáku“. Teprve na konci
jsem pochopila. Našla jsem
tam vysvětlení, jak to všechno souvisí s Podlesím a
může být i vysvětlením pro
čtenáře, proč se domnívám,
že moje krátká zpráva patří
do tohoto zpravodaje. Stačí
jenom kroků pár. Zapnout
internet a na youtube.com
zadat Kroků pár. Zkuste to
také.
Knihovnice Tereza Kolaříková

tovat ohledně zapůjčení knih dalších.
Všem děkuji za darované knihy do
místní knihovny, ale jelikož už v le-

tech minulých se potrhané, polité či
již velice zastaralé rozpadající se knihy vyřazovaly, prosím tedy, abyste již
darovaly knihy novější nebo pouze
v dobrém stavu. Knihy, které nevyberu a vyřadím, si můžete kdykoli
bez zeptání vzít v přízemí OÚ Podlesí
z krabice naproti vchodových dveří.
Pokud máte knih doma více, udělejte
radost ostatním! A co tedy s nimi? Na
autobusovém či vlakovém nádraží
v Příbrami jsou regály na knihy, kde
si knihu můžete zdarma půjčit, po
přečtení vrátit do regálu i na jiném
nádraží, či si knihu ponechat. Regály
doplňuje z vlastních zásob Knihovna
Jana Drdy v Příbrami. Pokud jsou
ale regály volné, je možné v nich

PODLESÁK
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zanechat několik knih i od veřejnosti,
ale je nutné dodržovat pravidla daná
Technickými službami města Příbram
a personálem Železniční stanice Příbram. Knihy můžete také přinést do
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Z historie obce Podlesí
Sűssova hospoda
Nyní chci zavzpomínat, jak vypadaly
v dřívějších letech hospody v Podlesí, kde se stavěly, jaké byly a jak
pomáhaly občanům prožívat šťastné
milé chvilky i utišit bolest či si provést
navzájem nějakou tu taškařinu, ale
přitom nikomu neublížit. Říkali si:
„Smích je koření života.“ Nepamatuji

Marie Kadlecová

se, že by se v hospodě někdo s někým pral, nebo tam zůstal dlužen.
I když neměl peníze, tak to za něj
kamarádi zatáhli, ale každý se raději
držel hesla: „Bez peněz do hospody nelez“. Uvidíte, že hospod bylo
v naší obci dost. V zatáčce z hlavní silnice od kapličky na Nové Podlesí stála Sűssova hospoda. Říkali jsme jí Cízova. Majitelem byl pan Sűss se svou
manželkou. Měli dva syny. I když
jsme se sestrou s oběma kamarádily,
jejich jména si už nepamatuji přesně. Starší z nich byl Ota a mladší asi
Jirka. Nebyl to velký hostinec. Byla
to velmi pěkná chalupa s převislou
střechou, pod níž byla vytvořena po
celé délce domu dřevěná venkovní
veranda. Byla průchodná, dělily ji

PODLESÁK
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schody na dvě části. Byla vybavena
velkými stoly a židlemi. Vlevo i vpravo od schodů bylo zhotoveno asi do
výšky jednoho metru dřevěné zábradlí pobité plaňkami. Rovněž vyplňovalo i boční stěny verandy, které byly
připevněny ke zdi hospody. Před
verandou byl prostorný dvůr. Když se
vešlo dovnitř do chodby, spatřili jsme
po obou stranách několik dveří. První vlevo vedly do místnosti, kde byl
výčep. Měl okno dopředu k hlavní
silnici. Sahal jen do třetiny místnosti,
byl přepažen zdí, do místnosti se dalo
projít dál a ta sloužila jako sál. Tam se
konaly různé akce, jako jsou křtiny,
svatby, tancovačky, ale i vyprávění
zajímavých příhod. Další dvě okna
směřovala na Podlesí. V druhé polovině domu byly obytné místnosti,
za kumbálem vlevo byla ještě jedna
místnost a v podkroví, tam majitelé
využívali ještě dvě malé světničky.
Z nich byl krásný výhled. Kouzelně
působil u dvorku rybníček. Do něho
přitékala lesní voda a pak z něho
odtékala strouhou. Okolo něj stály
z jedné strany smuteční vrby. Bylo to
nádherné, jak na jaře a v létě prorážely sluneční paprsky mezi větvemi vrb
a jarní vítr čechral lístečky na konci
jejich proutků. Hladina rybníčku byla
jako ze zlata. Podzim zbarvil přírodu
do žlutohněda a ozdobil jeřáby trsy

rudých korálků, které jsme si my děti
navlékaly na šňůrky a zdobily se jimi.
Bylo smutné, když po obloze pluly
černé olovněné mraky, z nichž ve
chvíli padaly kapky deště a omývaly
lístečky na kymácejících se proutcích
a pak jako slzy padaly do vody a připomněly nám, že tady sedávali naši
předkové, kteří nám předávali své
zkušenosti i dovednosti. Vybavovaly
se nám i příběhy a události, které
byly s nimi nějak spojeny. Viděli jsme
v nich dřívější život v Podlesí. No
a to kouzlo, když paní Zima rozprostřela svůj hábit a pokryla jím celou
krajinu, aby ji ochránila před tuhou
zimou a mrazem. Nezapomněla
ani na rybníček, aby měly děti kde
provádět své piruety a kluci hrát na
svých tzv. šlajfkách hokej. Neznělo
žádné fandění, ale zato z hospody
se ozýval zpěv národních i selských
písní. V této hospodě se prodávalo
hlavně lahvové pivo a limonády,
točené pivo také, ale méně. K jídlu
se nabízelo rychlé laciné občerstvení jako buřty s cibulí, octem nebo
křenem, topinky, bramboráky nebo
bramborové placky, někdy i bramboračka, oukrop (česnečka), kulajda
(zafrcanky). Pouze v neděli bývalo
jídlo lepší jako svíčková, rajská nebo
knedlo‑vepřo‑zelo. Vařilo se vždy
jen jedno jídlo. Při pořádání oslav se
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vařilo více jídel podle přání. K této
hospodě vedlo několik cest. Nejčastěji se tam chodilo okolo domku
Svatopolských směrem k Dubové
Hoře nahoru k lesu. Pozemek hospody nebyl oplocen, jen rybníček
z důvodu bezpečnosti. Byla to taková
selská hospoda, kde se scházeli sedláci i statkáři, mlynáři a ti, co šli z nákupu od řezníků nebo z podleských
krámků, případně z Březových Hor
od lékaře, a často i lidé, kteří to tam
měli nejblíže. Zkratkou po prostřední
cestě okolo vily Zátiší, usedlosti pana
Sedlického, sem chodili dost často
i novopodleští občané. V hospodě
u Sűssů bylo vždy veselo. Mezi Staropodlesáky a Novopodlesáky nebyla žádná nevraživost, byl to opravdu
jeden celek – jedno Podlesí. Podlesáky stmeloval hlavně pan starosta
Bedřich. Pamatuji si, že jsme tam zacházeli s rodiči i se sestrou, když jsme
se vraceli od babičky Albíny Mírkové
z Nového Podlesí domů. Od pomníku padlých vedla další cesta kolem
Brousilovic statku (později usedlost
Veselých) zezadu k hospodě. Zadní
dveře hospody (tedy dveře naproti
hlavnímu vchodu) byly často otevřené a malým podlouhlým okénkem
se dalo koukat až k lesu. Když jsme
pospíchali domů z lesa za deště nebo
za bouřky, často na nás volali: „Pojďte se schovat a usušit, vy hastrmani.“
A za velkého vedra nás zase zvali na
osvěžení studenou limonádou.
Od Příbrami přes Vrchy kolem Maršovic křížku sem vedla další cesta.
Dalo se jít kolem Jelínkovy vily a kolem Špitálu (první nemocnice v Příbrami). Cesta Nad Špitálem a Pod
Špitálem (jak se tam říkalo) pokračovala dále vzhůru k Novému Podlesí
přes cihlový most, který byl při povodni roku 2002 rozbořen a nahrazen železnou lávkou. Dalo se jít i dál
k baráčkům Pod skálou a ke Kášovic
mlýnu. Odbočit se dalo i nad firmou

Pachole (tj. za cihlovým mostem vlevo) směrem k lesu. Cesta pokračovala vzhůru a pak zatočila doprava
a vedla nedaleko domu naší tety
Stočkové (později zde měla obchod
paní Kafurová) a kolem domku na
rohu, v kterém bydlel pan Obländer
s rodinou. Vzpomínám si na to, jak
u Stočků se ve dvoře hrálo divadlo
a konaly se i jiné menší kulturní akce.
Dodnes si vybavuji, jak od Příbrami
přes cihlový most vozívali do Sűssovy
hospody dva hnědí koníčci na pryčce
dřevěné sudy piva z Příbramského pivovaru. Vodíval je starý kočí
s bičíkem v ruce. Často je doprovázeli podleští kluci, kteří jim mávali
a pak radostně
za nimi běželi.
To bylo tenkrát
radosti.
Když se tak
zamyslím nad
Sűssovou hospodou, uvědomuju si, že už
asi z této rodiny
v Podlesí nikdo
nežije, všichni již zemřeli.
Jejich hrob je
ale stále pěkně
udržován. Když
vejdete na starý příbramský
hřbitov první bránou od ZŠ v Jiráskových sadech, bývalého reálného
gymnázia, uvidíte po levé straně
žulový pomník, ze kterého vychází
kříž s pozlaceným nápisem Sűssova
rodina z Podlesí. Vždy zde obdivuju,
co dokázaly vyrobit šikovné české
ruce. Zároveň se mi vybavují veselé
příhody, které se v Sűssově hospodě staly. Jednu z nich vám na závěr
vylíčím.
Parta kluků se rozhodla, že půjdou
natrhat lusky a že je přinesou na od-
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polední plenárku. Okamžitě se vrhli
na pole plné pěkných zralých lusků.
Náhle uslyšeli hlas rozčileného pána.
„Co to tu trháte? Kdo vám to dovolil?“ ptal se. „Nikdo, prosím,“ zněla odpověď. „Tady netrhejte, jděte
tamhle na to vedlejší pole. Tam jsou
lusky sladké jako jedna báseň,“ radil
jim. Celá parta poslechla. „Děkujeme. Dobrá rada nad zlato.“ Natrhali
jich plnou tašku a odešli na plenárku
pohostit ostatní. Večer jeden z chlapců doma o tom vyprávěl, a tak se
jeho otec dověděl, kde vlastně lusky
trhali. „No, to jsi nepoznal, že je to
naše pole?“ ptal se. „Kdepak,“ odpověděl syn. Otec se rozčílil a šel do

hospody. Otevřel dveře a zakřičel:
„Kde je ten dobrák od kosti? Franto,
ty šetřílku, to se ti to střádá, když pošleš celou partu kluků ze svého pole
na moje, že ti není hanba, z cizího
krev neteče, viď.“ „Pepíku, hold, kdo
šetří, má za tři,“ odpověděl soused.
„Ale také se říká – škoda facky, která
padne vedle. Ale já to těm dětem
přeji. Mně neubude. Kdo rád dává,
dvakrát dává.“ Franta mu podal ruku
a na usmířenou tuplák piva objednal.
A zase život šel dál.
Vzpomínala Marie Kadlecová
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Opustili nás
Říjen
Květuše Kohoutová ve věku 89 let
Listopad
Helena Malíková ve věku 95 let

Kalendáře na rok 2020
budou k vyzvednutí
na obecním úřadu
od 1. 2. 2020

Noví spoluobčánci

Upřímnou soustrast.

Poděkování paní
Marii Kadlecové
a paní Marii Malečkové
Chtěla bych tímto moc poděkovat
vážené paní Marii Kadlecové za pravidelné příspěvky do našeho Podlesáku popisující historické události
v Podlesí. Z příspěvků si můžeme
udělat představu, jak se v Podlesí
žilo, jací zde byli lidé a co vše se zde
dělo. Jsou to osobní a jedinečné
vzpomínky.

Námětem letošního kalendáře
jsou opět historické fotografie
obce Podlesí.

Blahopřejeme rodičům
k narození jejich štěstíčka

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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.
85%

10:30 AM

User
online

Současně patří poděkování paní Marii Malečkové za korekturu Podlesáku.
Marcela Dušková, starostka obce

Říjen
Martina Ježková

THU 12:00

LOREM IPSUM
AMET

DOLOR SIT

DOLOR SIT AMET, SED DIAM
LOREM IPSUM
ELIT,
UER ADIPISCING
CONSECTET
NIBH
NONUMMY

DOLOR SIT AMET,
LOREM IPSUM
UER ADIPISCING
CONSECTET

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET,
LOREM IPSUM
UER ADIPISCING
CONSECTET

Obecní úřad Podlesí

DOLOR

Dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj
podpořilo obec Podlesí formou
dotace ve výši 4.174.506,- Kč
na akci:
„Oprava stávájící komunikace
v obci Podlesí“.

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 - oficiální stránky obce

Úřední hodiny Obecního úřadu Podlesí
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

PODLESÁK

7.30–11.30
7.30–11.30
7.30–11.30
7.30–11.30
ZAVŘENO

12.30–17.00
12.30–15.00
12.30–17.00
12.30–15.00
ZAVŘENO

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. 2020
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