OBECNÍ ÚŘAD PODLESÍ – úřední hodiny a kontakty

Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek

4. čtvrtletí

7.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
7.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00

Starostka:

Marcela Dušková
starosta@obecpodlesi.cz, tel.: 318 637 603, 605 252 101

Místostarosta:

Radim Černohorský
mistostarosta@obecpodlesi.cz, tel.: 723 475 052

Zpravodaj o dění v naší obci • 1. čtvrtletí 2019 • Jaro

Sekretariát:

Věra Jechurová
obec@obepodlesi.cz, tel.: 318 627 127

Podlesím poprvé od roku 1976 prošel masopust

Zpravodaj:

Jan Hájek
zpravodaj@obecpodlesi.cz

Facebook: Podlesí – oficiální stránky obce
POZVÁNKY NA AKCE
30. 4. od 16:00
Stavění májky
květen 2019
Májové pobožnosti
9. 6. od 17:00
Lesní divadlo - Kamýk
21. 6. od 21:00
Lesní divadlo - Příbram
25. 6. od 21:00
Lesní divadlo - Příbram
28. 6. od 21:00
Lesní divadlo - Skalka
29. 6. od 21:00
Lesní divadlo – Skalka
Podrobné
informace
o
uvedených akcích, i dalších,
které se teprve chystají,
budou včas uvedeny na
stránkách obce a na FB.

mohly děti zasoutěžit a průvod pokračoval dále Starým
Podlesím. Zakončení proběhlo před Pivovarem
Podlesí. Zde se opět tančilo a v sále Pivovaru
následovala dětská diskotéka. Pro dospěláky byly
připraveny zabijačkové hody.

ID datové schránky: ehvbjfg

Byla to prostě akce, jak má být - plná vynikající nálady,
přátelských taškařic a velkého veselí. Věřím, že všichni
se moc dobře bavili, děti si masopust užívaly plnými
doušky a dospěláci byli veselí. Já osobně jsem byla z
akce naprosto nadšena. Masopustu určitě zachováme
tradici a příští rok ho budeme pořádat znovu,“ slíbila
podleská starostka Marcela Dušková.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie a Zdeněk Cigánkovi, Podlesí 116
nabízí pro jarní sezonu

stromky rybízu - červený, bílý, černý
stromky angreštu - bílý, červený
okrasné keře, růže,
macešky - velkokvěté,i drobnokvěté,
narcisky, primule....
balkonové a truhlíkové rostliny
velké množství druhů: muškáty
převislé i vzpřímené,
lobelky, surfinie, petunie,
fuchsie, begonie a další.
Těšíme se na vaší návštěvu!
------------------------------------------------------------------------------------------------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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Všem organizátorům patří poděkování za přípravu,
maškarám i nemaškarám dík za účast a skvělou zábavu.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

V naší obci se poprvé od roku 1976 uskutečnil
Masopust. Akce vyšla nad očekávání.
Do průvodu přišlo okolo 80 masek, ke kterým se
přidala spousta dalších účastníků bez masek. Průvod
zahájil „laufr" Marcel Forejt u obecního úřadu, kde
požádal starostku Marcelu Duškovou, aby Podlesí
svěřila maškarám. Starostka maškarám obec s důvěrou
pro tento den svěřila. Následovaly tance, občerstvení a
průvod za doprovodu kapely vyrazil po obce.
Cestou byly zastávky na tančení a některé panímámy
měly připravené občerstvení. Na plácku u Kolandů si

rok 2019 se rozběhl rychlým
tempem a my máme za sebou
i před sebou spoustu událostí.
O všech se dočtete v tomto
vydání Podlesáku.
Mě osobně velmi potěšily vánoční akce – od rozsvícení
stromu až po možnost vyzvednout si Betlémské světlo.
Také jsem ráda za uspořádání masopustu, setkání
seniorů i vítání občánků. Co mě naopak mrzí, je stav u
kontejnerů. Někdo je zneužil k odhození odpadu, který
do nich nepatří a obec musela řešit jejich odvoz.
V nadcházejících měsících nás čekají opravy u
Obecňáku a budeme čekat, jak dopadnou na kraji naše
žádosti o dotace.
Přeji příjemné čtení. Marcela Dušková, starostka

Fotbalisty Podlesí vede znovu trenér Josef Blažek,
cílem bude umístění do páté příčky tabulky
Jarní část fotbalové I.A třídy už začala. Tým Kovohutí
Podlesí vstoupil do jarních odvet s dobrou formou a ze
tří utkání získali šest bodů.
Co může být lepší pozvánka na další jarní zápasy?
Nejbližší domácí utkání budou podlesští fotbalisté hrát 7.
dubna, kdy hostí v okresním derby Petrovice. Všichni
fanoušci jsou srdečně zváni.
Pozor! Domácí utkání Kovohutí Podlesí mají výkop
v neděli již v 10.30 hodin.

Masopust. Naší obcí po dlouhé době opět prošel masopustní průvod. Byli jste také jeho součástí?

Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v květnu
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu a
železného šrotu se uskuteční ve dvou termínech.

V zimní přestávce A-tým opustil trenér Ivan Pihávek.
Ten se už při svém nástupu do Podlesí netajil tím, že má
stále ambice trénovat ve vyšších soutěžích. A tak když
přišla nabídka z Hostouně, byl vedením Podlesí bez
průtahů uvolněn.
Nástupcem se stal Josef Blažek, tedy trenér, který se
k týmu vrací po půl roce. Cílem týmu bude umístění
v horní polovině tabulky. Dlouhodobým problémem
Podlesí je nedostatečně široký kádr. To bude problém
především ve chvíli, kdyby tým potkala zranění.

První bude v pátek 10. května od 15 h (do naplnění
kontejneru nebo max. do 18 h) a v sobotu 11. května od
9 h (do naplnění kontejneru nebo max. do 12 h).
Kontejnery budou přistaveny ve Starém Podlesí na návsi
a v Novém Podlesí na plácku na začátku obce u Baierů.
Na tradičním místě na Drmlově Poli tentokrát kontejner
z důvodu rekonstrukce komunikace umístěn nebude.
Odpad můžete vozit do Starého nebo Nového Podlesí.

Kromě sportovních výsledků A-týmu bude vedení
fotbalového klubu během jara řešit dlouhodobý problém
s mládežnickou základnou.

Povolování studní bude opět o něco složitější
Novela zákona o vodách upravuje dosavadní způsob
povolování studny, respektive realizace takzvaných
průzkumných vrtů.
Lednem 2019 nabyla účinnosti novinka v novele
vodního zákona č. 113/2018 Sb. Spočívá v tom, že
každý,
kdo
hodlá
zrealizovat před vlastním
povolením studny tzv.
průzkumný vrt, musí před
započetím průzkumných
prací získat další souhlas
vodoprávního
úřadu
(Odboru
životního
prostředí).
Souhlas
je
vydáván
formou rozhodnutí a
předchází mu správní
řízení (s nutností doložit
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jiné doklady než pro vlastní stavební řízení). Z toho
vyplývá, že postup „nejdřív průzkumný vrt a poté
stavební povolení“ (jak bylo doposud doporučováno
především vrtařskými firmami) bude obnášet dvě
rozsáhlá správní řízení.
Doporučujeme (před realizací vrtu), pokud je místní
hydrologická situace dostatečně známá, méně
byrokratický a rychlejší postup, a to rovnou si vyřídit
územní a stavební povolení pro stavbu studny a povolení k odběru vody (v jednom správním řízení
vyřídíte povolení k umístění stavby, vlastní stavební
po-volení a povolení k odběru vody).
Více informací můžete získat na Odboru životního
prostředí.
Ing. Hana Mrkáčková
vedoucí odd. vodního hospodářství
MěÚ Příbram
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Během jarních měsíců také bude
nejmenších hráčů do předpřípravky
řešení, jak doplnit stávající družstva
novými hráči pro probíhající, ale i
sezonu.

pokračovat nábor
a budou se hledat
žáků a dorostenců
další mistrovskou

Pokud máte doma šikovného chlapce či dívku, přijďte.

Rozlosování fotbalových týmů mužů Kovohutě Podlesí – jaro
Muži A: Středočeská I.A třída
10.3.: Průhonice (doma - d)
17.3.: Tochovice (venku - v)
24.3.: Votice (d)
30.3.: Jílové (v)
7.4.: Petrovice (d)
13.4.: Nelahozeves (v)
21.4.: Doksy (d)
28.4.: Cerhovice (v)
5.5.: Komárov (d)
11.5.: Klecany (v)
19.5.: Mníšek (d)
26.5.: Vestec (d)
1.6.: Vel. Dobrá (v)
9.6.: Jíloviště (d)
15.6.: Kosoř (v)
FOTBAL

Muži B: Okresní přebor Příbramska

4 : 3 (na podzim 1:2)
23.3.: Sedlčany C (d) 3 : 3, pk. 4:3 (3:4)
3 : 2 (2:1)
31.3.: Dublovice (v) .. : .. (5:1)
0 : 2 (2:1)
6.4.: Bohutín (d)
.. : .. (1:7)
.. : .. (3:0)
14.4.: Třebsko (v)
.. : .. (2:0)
.. : .. (1:1, pk 5:6)
20.4.: Pičín (d)
.. : .. (1:1, pk. 5:4)
.. : .. (4:2)
28.4.: Drahlín (v)
.. : .. (3:1)
.. : .. (2:0)
4.5.: Kos. Hora (d) .. : .. (1:2)
.. : .. (1:1, pk 5:4)
11.5.: Luhy (d)
.. : .. (2:1)
.. : .. (0:2)
19.5.: T. Dušníky (v) .. : .. (1:1, pk. 7:6)
.. : .. (0:2)
25.5.: Spartak B (d)
.. : .. (3:3, pk. 5:4)
.. : .. (3:1)
2.6.: Nová Ves (v)
.. : .. (0:5)
.. : .. (1:2)
8.6.: Rosovice (d)
.. : .. (1:3)
.. : .. (1:3)
15.6.: Březnice (v)
.. : .. (6:3)
.. : .. (3:0)
.. : .. (1:2)
Webové stránky klubu: www.tjkovohutepodlesi.cz
JARO 2019
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Připomínáme významné osobnosti z naší obce
Narodil se 8. 5. 1863 v
Podlesí, povoláním byl
hornický provisiant a za
starostu obce byl poprvé
zvolen v roce 1897. Od té
doby zastával svůj úřad
nepřetržitě
po
dobu
dlouhých čtyřiceti let.
Starosta
Jan Bedřich (1863-1944)
Pro svou nestrannost,
vlídnost, zběhlost a horlivost ve vykonávání úřadu jemu
svěřeného se těšil velké oblibě a úctě všech obyvatel.
Proto byl opakovaně volen.
Vedle úředních povinností se velmi aktivně účastnil také
spolkového života v obci. V roce 1899 založil
Krejcarový spolek pro podporování chudých školních
dětí a opuštěných sirotků, ve kterém byl jeho předsedou.

Vítání občánků. Ve čtvrtek 31. ledna jsme mezi Podlesáky oficiálně přivítali Amálku Oktábcovou. Přejeme
jí i rodičům společný bezstarostný život a Podlesí ať je jim tím nejkrásnějším místem v životě.

Byl členem spolku divadelních ochotníků, založil
sportovní klub velocipedistů, od roku 1898 byl
předsedou Sboru dobrovolných hasičů, Dělnické
tělocvičné jednoty a místopředsedou místní školní rady
na Březových Horách.
Bedřich se mimo jiného v obci zasloužil o vybudování
prvního mostu přes potok, který protéká středem obce do
Litavky.
Tento můstek postavil vlastním nákladem okolo roku
1900. Za tento počin sklidil on a s ním i někteří
zastupitelé obce tvrdou kritiku od pořádku milovných
občanů, kterým se tato stavba nepozdávala.
I přes tuto kritiku jej však v nadcházejících volbách
voliči zvolili a on ku prospěchu obce starostoval dál.
Později se za vedení Jana Bedřicha např. postavilo
veřejné osvětlení v roce 1922 a vybudovala se silnice.
Sám vlastnil ve svém domku hostinec s názvem
BEDŘICHŮV HOSTINEC V TUNELU.
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Brzy se bude rozhodovat o našich dotačních žádostech
Vedení obce Podlesí bude ve druhém čtvrtletí čekat na
rozhodnutí o dotačních žádostech na plánované
investiční akce.

V těchto dnech probíhají výběrová řízení na společnost,
která zmiňovanou stavbu vodovodu a opravu
komunikace bude realizovat.

Stavební činnost

S realizací výše uvedených akcí, bohužel, vzniknou pro
občany přilehlých nemovitostí jisté komplikace a bude
omezen provoz v této části obce. Před zahájením stavby
budou samozřejmě všichni, kteří v této části bydlí, i
občané z Drmlova Pole informováni o harmonogramu
prací a uzavírce. Předem prosím všechny o trpělivost a
vstřícnost.

Nejdůležitější a největší akcí v tomto roce bude
rekonstrukce místní komunikace „od zrcadla ke
Květoňům“ ve Starém Podlesí s rozšířením vodovodu
v této části. Rozšíření stavby vodovodu bylo ze strany
společností 1. SčV povoleno jen na určitý počet domů.
Věřte, že zdaleka nebylo do poslední chvíle jisté, že nám
to 1. SčV povolí, a to z kapacitních důvodů.

Nové hasičské auto

Na stavbu vodovodu byla podaná žádost o dotaci na
Středočeský kraj ve výši 1.380.000 Kč. Na opravu místní
komunikace byla podaná žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj ve výši 4.174.000 Kč.

Začátkem roku si Podlesí podalo žádosti o dotaci na
dopravní automobil pro jednotku dobrovolných hasičů (o
450.000 Kč na Ministerstvo vnitra a na dofinancování o
300.000 Kč na Středočeský kraj).

Dále budeme žádat o dotaci na vybudování nového
chodníku od bývalé prodejny paní Hlouchové
k odbočení na Drmlovo Pole. Bohužel, dotace nejsou
nárokové, takže je třeba čekat, zda s žádostmi uspějeme.

Výběrové řízení na pořízení tohoto automobilu se
uskuteční na přelomu března a dubna. Po jeho pořízení
se budeme těšit na zveřejnění jeho fotografie zde
v našem zpravodaji.

DĚNÍ V OBCI
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Máme nové kontejnery, buďme více ohleduplní
Máme nové kontejnery na použité jedlé oleje a tuky.
Kontejnery jsou červené a jsou umístěné na všech
místech, kde stojí barevné kontejnery na tříděný odpad.

Rámcová doporučená opatření:

Naopak odstraněny budou malé hnědé kontejnery na
bioodpad. Důvodem jejich odstranění je skutečnost, že
jsou kapacitně malé a po jejich naplnění spadlým
ovocem a trávou nejdou pod jejich tíhou vyvézt.
Místo těchto malých kontejnerů byl přidán jeden
kontejner velký, který byl umístěn u bývalé prodejny
paní Hlouchové. Tyto kontejnery na bioodpad jsou
opraveny a na nich jsou nově přidané cedule, co do
kontejnerů patří a co ne.
Ani přes tato upozornění to však někdo neakceptoval a
bezohledně naplnil kontejner na Drmlově Poli pouze
kmeny stromů a větvemi. Obec proto nyní musí nechat
obsah kontejneru nákladně zlikvidovat.
Důrazně připomínáme, že větve, kořeny a kmeny stromů
do kontejnerů nepatří! Jejich likvidace není možná. Do



kontejnerů patří pouze tráva, listí, mech a zbytky
spadaného ovoce.
Upozorňujeme, že každý občan Podlesí má možnost
pořídit si vlastní hnědou nádobu na bioodpad a
dohodnout se se svozovou firmu na jejich vývozech.
Někteří občané u nás v Podlesí toho již využívají.

Na místa pro sběr odpadu je často smutný pohled
Vývozy odpadů v současné době přebytků plastů,
papírů, krabic, kartonů a dalšího probíhají v Podlesí
často i několikrát týdně. Největším problémem je
odkládání velkých krabic a kartonů vedle sběrných
nádob na zem. Kontejnery na papír jsou určeny
k odkládání malých papírů a kartonů.





Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně
asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci. Asanací se rozumí
bezodkladné odkornění dříví nebo chemický postřik celého povrchu
kmene v larválním stádiu kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí
svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa,
protože tímto naopak dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví
svůj vývoj dokončí.
Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již
nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré souše jsou již mrtvé stromy
a nemají čerstvé lýko, které je potravou kůrovců. Tyto souše již škůdce
opustil a napadl živé jedince smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto
čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.
Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví
atraktivní pro rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy a vývraty (mající zelené
jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto stromech, které
již nemají schopnost se přirozeně bránit, je kůrovec schopen se velmi
rychle namnožit a rozšířit.

Někteří občané a firmy (často víme, které to jsou) si
neuvědomují, že kontejnery slouží pro ukládání
drobného odpadu.

V naší obci je v současné chvíli pět míst, kde jsou
umístěny kontejnery na třídění odpadů. První denní
náplní práce zaměstnanců obce je kontrola a úklid všech
míst, kde jsou kontejnery umístěny. V případě naplnění
každého z nich tuto skutečnost zaměstnanci obratem
oznámí na obci a vývoz je ten den objednán.
Vývozy jsou smluvně ošetřeny tak, že po objednání je
společnost Rumpold, provozovna Příbram povinná
kontejnery do 36 hodin vyvézt. Je to v Podlesí léta
osvědčený model, který velmi dobře funguje.
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Pokud máte velké krabice a kartony, je třeba je nařezat
na menší kusy, které projdou otvorem v kontejneru a
vhazujte je přímo do kontejnerů, nikoli vedle nich na
zem. Krabice pak hyzdí celá místa určená na tříděný
odpad.
Všichni živnostníci a právnické osoby jsou povinni
zajistit si ukládání odpadů samy na své náklady
s jakoukoli svozovou společností. Obec má v tomto
případě nárok je vyzvat k doložení způsobu likvidace
tříděných odpadů. Pokud tato skutečnost nebude
doložena, obec může podnět k řešení tohoto přestupku
předat na Odbor životního prostředí města Příbram. Po
prošetření jsou ukládány pokuty.
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Foto napadeného stromu (kůrovcová souše).

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem
napadené stromy, dojde k plošnému rozpadu
lesních ekosystémů. Chraňte svůj majetek a
zachovejte jej budoucím generacím!
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz

Senioři z Podlesí si při jarním setkání i zazpívali,
program jim zpestřilo několik hezkých vystoupení
V neděli 10. března jsme pro naše milé seniory
připravili jarní setkání.
Byl připraven krásný program. Setkání odstartovalo
lidovými písničkami, které zpívaly děti z mateřské
školky. Jako překvapení pro seniory připravily
přáníčko.

VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická
situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou
odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní
porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT?
1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH)
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte,
kontaktuje místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na
obci s rozšířenou působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné
informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo
prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých
činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný
odborný pracovník úřadu ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze
žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, zalesnění,
výchova lesních porostů, oplocenky atd.).
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
 místní obecní úřad
 úřad obce s rozšířenou působností
 https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
 dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65

Od starostky pak všechny ženy dostaly jarní kytičku.
Zábava pokračovala vystoupením vážených dam
Dobříšských sokolek a hudebním programem skupiny
Toulavá kapela.
Senioři zpívali i tančili. Zároveň pro všechny bylo
připraveno drobné občerstveni s kávou.
Toto setkání mohu vyhodnotit jako bezvadné. Bylo
úžasné vidět spokojenost ve tvářích našich podleských
seniorů.

INFORMACE PRO NAŠE JUBILANTY

Všem jubilantům z obce Podlesí, kteří
budou v tomto roce slavit své významné jubileum, předem blahopřejeme a do dalších let přejeme dny
plné pohody a pevné zdraví.
Společná oslava jubilantů od 70 let
s předáním dárku od obce se bude
konat v Pivovaru Podlesí
v neděli 1. září ve 14 hodin.
Pozvánku na oslavu obdržíte včas
před plánovanou oslavou.
Marcela Dušková, starostka obce

Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
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Poděkování.

Děkuji paní starostce za gratulaci
k mým 90tým narozeninám, spojené s příjemným
posezením a vzpomínáním.
Marie Hlávková

Poděkování. Vážená paní starostko, dovolte mi,
abych Vám poděkovala za milou návštěvu, za
gratulaci a krásný dar k mým 90. narozeninám.

Potěšilo mě, jak si dovedete u lidí vážit stáří. Vaše
upřímná povzbudivá slova mě zahřála u srdce a
dodala mi ještě větší chuť a sílu k další práci.
Chtěla bych Vám, zastupitelům i všem Podlesákům
přát, aby nám všem dal Pán Bůh zdraví a hodně
šťastných kroků do dalších roků, abych mohla psát a
Vy v Podlesáku číst další příhody, co jsem zažila,
abyste se jim mohli smát a při setkání důchodců si
společně třeba i zazpívat.
Marie Kadlecová
JARO 2019
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Podlesáci si poprvé na Štědrý den mohli přijít pro
Betlémské světlo a užili si novou vánoční výzdobu
Na přelomu roku se v Podlesí konala řada akcí zejména
s vánoční tématikou.
Již v listopadu byla instalována výzdoba před obecním
úřadem. Protože loňské osvětlení na strom, bohužel,
nějaký vandal zničil, obec musela zakoupit vánoční
osvětlení nové. Současně s ním bylo zakoupeno
osvětlení také na budovu obecního úřadu.

V knihovně je nová výzdoba: obrázky, plakáty a síť
V prvním čtvrtletí roku 2019 jsme se v podleské
knihovně už setkali nejen se svými stálými čtenáři, ale
přibyli k nám i tři noví, což mě velice potěšilo. Těší mě
návštěva každého, kdo do naší knihovny zavítá.
Knihovna k novému roku dostala i novou výzdobu.
Podél schodů jsou vyvěšeny Ladovy obrázky (leden –
prosinec), v hale před knihovnou dva nové plakáty a
uvnitř dětské místnosti dekorační síť (na snímku), na
kterou budeme moci věšet dětské výtvory.

Děvčata z mateřské školy udělala betlém ze slámy, který
výzdobu před úřadem nádherně doplnil a zaujal každého,
kdo ho viděl. Celkový dojem z vánoční výzdoby byl
velmi působivý.

Prozatím ji zdobí můj strom se sovičkami a sněhulák
vyrobený dětmi.
V posledním měsíci loňského roku se konalo vyrábění
čertíků, vánočních přáníček i navlékání náramků pro
maminky. Maminy přinesly cukroví a vánoční atmosféra
tak byla v knihovně opravdu vánoční.

V pátek 30. 11. následovalo zahájení adventu tradičně na
návsi ve Starém Podlesí a den na to slavnostní rozsvícení
stromku u kapličky v Novém Podlesí.

Dva dny před Vánocemi bylo odehráno u kapličky
divadelní představení ochotníků Skalka s názvem
ZROZENÍ KRISTA.
V podleské kapličce se pak 24. prosince rozdávalo
betlémské světlo. „Jen ze Starého Podlesí nás vyrazilo
o Štědrém dnu dopoledne 23 sousedů. Procházkou
jsme došli ke kapličce, vyslechli si od pana Knechtla
historii betlémského světla a šli jsme zpět ke svým
domovům. Věřím, že tento den se stane podleskou
tradicí,“ říká starostka Marcela Dušková, která si pro
světlo také přišla. Podlesím letos také poprvé prošli tři
králové. Během své cesty obcí přinesli rodinám přání
všeho nejlepšího v roce 2019.

V lednu si pak děti přišly povyprávět, co jim Ježíšek
nadělil pod stromeček a co zažily o Vánocích. Přinesly
si dobroty, které si „zblajzly“ při vystřihování vloček z
papíru, které poté poskládaly do jednoho velikého
sněhuláka.

Ani v jarním čísle Podlesáku nebude chybět malá pozvánka na stránky dostupných knih. Tentokrát jsme vybrali
krátkou pasáž z knihy Radky Třeštíkové s názvem Bábovky. Úryvek je ze strany 48. Pokud chcete zjistit, co dané
ukázce předcházelo nebo jak celá kniha pokračovala a dopadla, přijďte si ji půjčit!
Kvůli dopravní zácpě dorazím pozdě, v restauraci už všichni sedí na místech, která
si vybrali u nevkusných dřevěných stolů, a vesele mezi sebou šveholí o ničem. Na
mě zbyla židle u stolu, kde nikdo nechtěl sedět, ve společnosti dvou účetních, se
kterýma se může dobře bavit maximálně jen další účetní, ale žádný takový už v naší
firmě nepracuje, takže si tam musím sednout já.
„Dobrý večer.“

Na konci minulého roku se začalo pracovat na
protipovodňových úpravách v okolí obecního rybníčku.
U lesa byly pročištěny strouhy a položena nová lávka pro
pohodlný vstup do lesa.

Haha.

Dále pod rybníčkem byly pokáceny stromy, které jednak
zasahovaly do drátů nízkého napětí a svou velikostí již
ohrožovaly přilehlé nemovitosti. Následovala také
úprava břehů koryta odvádějícího vodu od „obecňáku“
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Zároveň došlo k odvodnění prostoru u hasičské
zbrojnice, protože se zde dlouhodobě voda do země
nevsakuje. Průběžně probíhají další údržby obecních
majetků, jak je třeba. Aktuálně informujeme na
webových a facebookových stránkách obce.
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Další termíny tvoření budou s předstihem vyvěšeny na
webových stránkách, kde také najdete fotografie
k jednotlivým akcím. Tereza Kolaříková, knihovnice

Začtěte se do malé ukázky oblíbené autorky

Práce na protipovodňových úpravách u rybníčku začaly
vyčištěním a prohloubením. Jelikož se během prací
objevil jeho původní kamenný břeh, dojde k jeho
vyspárování.

Při tvoření 5. března jsme si s dětmi vyrobili strašáky
z bambulek. Děti to moc bavilo a vyrábění se protáhlo na
delší dobu.

„Dobrej by byl, kdybychom nemuseli platit daně.“
Objednám si vepřovou panenku se zeleninou, protože v upatlaném jídelním lístku
nic lepšího nenajdu, a nechám si do sklenice dolít šampaňské – tak se v naší firmě
říká Bohemce. Účetní se mě snaží zapojit do své konverzace, ale já jejich vtipům nerozumím, tak radši mlčím. Po
předkrmu v podobě sýrového a uzeninového prkénka vstane šéf ze židle, cinkne vidličkou o skleničku, se zbytkem
klobásy v puse nás všechny žoviálně přivítá a zahájí svůj obvyklý dlouhý proslov, ve kterém pochválí především
prodejce za jejich neskonale obětavou práci – přesněji řečeno zlodějnu – pak si povolí kravatu a oznámí nám, že
tenhle večírek máme za odměnu, tak ať se laskavě netváříme, že je za trest..
KNIHOVNA

JARO 2019
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Předškoláci zavítali na svou pravidelnou návštěvu

Vzpomínky ze života: Tři historky z mých školních let

Předškoláci z MŠ Podlesí zavítali ke své pravidelné
návštěvě knihovny. Dozvěděli se, kde se knihy půjčují,
kde kupují, jak se v knihovně mají chovat, jak se s
knihami zachází a co vše mohou v knihách najít.
Vyrobily si papírového hada z papírových kroužků,
kterého si spolu se záložkou a časopisem odnesly do
školky. „Hodinový program utekl jako voda. Budu se
těšit na jejich další návštěvu,“ vzkazuje dětem paní
knihovnice Tereza Kolaříková.

Dnes bych chtěla zavzpomínat na tři příhody z mého
života.
Příhoda první: Čtení
Chodila jsem do čtvrté třídy. Byla hodina čtení. Četli
jsme ze slabikáře. Praktikant (nastávající učitel) chodil
po třídě a vyvolával nás.
„Prskličková, čti!“ Nastalo ticho.
On přidal na hlase. Myslel, že dotyčná dívka neslyší.
Potom se z lavice ozvalo: „Chachacha, nějaký Tonďas
Šmejkalíček z Podlesí mi bude tady něco poroučet.
V sokole mi říká: „Máňo, udělej kotrmelec“ a tady si
hraje na ňákého učitelíčka. On si myslí, že budu číst. Ani
náhodou! Až stokrát naprší a stokrát uschne, tak možná.“

„I když děti ve školce ještě neumí číst, rády se seznamují
s knihami a časopisy. Dozvěděli jsme se co je čtenářský
průkaz a proč ho má každý čtenář, který si chodí knihy
půjčovat. Práce v dílničkách proběhla velmi vesele,
protože děti soutěžily, kdo bude mít hada nejdelšího. Po
soutěžení jsme si ještě povídali o oblíbených
pohádkových knížkách. Děkujeme Terezce Kolaříkové
za krásné a poučné dopoledne,“ dodala za učitelky
z mateřské školky Hana Šínová.

On se rozčílil, dupl a zakřičel: „Co si to dovoluješ!
Nemusí ani jednou zapršet a ani jednou uschnout, ale ty
střihej na stupínek si rychle kleknout.“ Máňa letěla,
klekla si a jak zmoklá slepice tam byla. Druhý den se ve
sborovně ředitel, rodiče, praktikant a ona sešli a
k udělení trestu došli.

Knihovna má objednané
nové tituly na duben
Již v dubnu se mohou čtenáři v podleské knihovně těšit
na nové knihy. Je jich objednáno celkem osmnáct.
Pro dospělé to budou knihy: Lazar (Lars Kepler),
Dokonalé ticho (Rosamund Lupton), Chladnokrevně
(Robert Bryndza), Aristokratka a vlna zločinnosti na
zámku Kostka (Evžen Boček), Stíny nad zálivem (Lucy
Clarke).
Z dětských titulů to bude Deník malého poseroutky (Jeff
Kinney), Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě (Miloš
Kratochvíl, Daniela Krolupperová), Strašidlář (Hynek
Klimek, Zdeňka Študlarová) a další.

Školní trest byl tedy vyměřen a doma? Tam to vyřešila
měchačka.

KNIHOVNA PODLESÍ
Knihovnice: Tereza Kolaříková
Telefon: 720 106 346
Mail: knihovna@obecpodlesi.cz
Web: obecni-knihovna-podlesi.webnode.cz
Otevírací doba pro veřejnost: úterý 17-18.30 h
Výpůjční doba: 2 měsíce (půjčování knih zdarma)

PŘIJMĚJTE POZVÁNÍ NA AKCE NEJEN PRO NEJMENŠÍ
Velikonoční jarmark - 4.4. a 5.4. si můžete zakoupit velikonoční výzdobu v MŠ a 7.4. pak také
na Obecním úřadě Podlesí.
Čarodějnické rejdování - 30.4. společně s rodiči se sejdeme v 16.30 h na zahradě MŠ Podlesí.
Čeká nás soutěžení, tanec a pálení čarodějnice.
Zahradní Kiss Párty - 28.6. zveme na velkou pestrý program a rozloučení s předškoláky
s moderátory Bárou Tlučhořovou a Romanem Andělem.
JARO 2019

V klubu RD na Březových Horách se konal školní ples,
kam byli vždy zváni i rodiče. U společného stolu seděli
všichni vyučující i zaměstnanci školy.
Já jsem seděla s manželem vedle ředitele. Můj manžel
vyzval ředitelovu manželku k tanci. Já jsem zůstala
s ředitelem řešit nějakou další školní akci. Náhle přišel
nějaký otec a dovolil si řediteli, zda mě může vyzvat
k tanci. Ten samozřejmě souhlasil.
Tancovali jsme spolu a on při tanci pěl na mě chválu a
lichotil mi. Brzy jsem poznala proč.

___________________________________________________________________________________________
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Příhoda druhá: Smím prosit?

KNIHOVNA

Řekl: „Já bych vás prosil, abyste se přimluvila u svého
manžela za mého syna, aby nedostal pětku z matematiky.
Odpověděla jsem: „Milý pane, jestli se chlapec doma
učí, tak bych se ráda přimluvila, ale věřte, že to by

zbytečné bylo a ředitele by to jen rozčílilo. To musí
dokázat každý žák sám.“
Tuto příhodu jsem se smíchem řediteli hned sdělila. Ten
se jí také zasmál a řekl: „Ten kluk si tu matematiku už
dávno opravil sám, v žákovské knížce je o tom záznam
zapsán a od rodičů podepsán a ten otec, ten to ani neví a
chudák dokonce ani netušil, že nemluvil s mojí paní.“
Příběh třetí: Jedny šaty, prosím!
Přišla kolegyně, že se mnou chce mluvit nějaká paní,
abych do vedlejší místnosti zašla za ní.
„Co potřebujete, paní?“
„Vy máte krásné bálové šaty, paní učitelko. Kde jste je
koupila?“
„Já jsem je nekoupila, já jsem si je šila, paní.“
„Tak mi dejte na ně střih.“
„Ten já nemám, já to střihám od oka.“
„Tak mi je tedy ušijte.“
„Na to já nemám čas, já to pro cizí nedělám. Nejsem
švadlena.“
„Ale ušijte mi je, já vám nějaké to diško dám. Budu
ráda, když mně to bude slušet jako vám.“
„Milá paní, my nejsme žádná hospoda, my jsme škola a
tam se diška nedávají a šaty se tam rodičům už vůbec
nešijou. My hodnotíme, co jsme děti naučili, co v hlavně
mají a za to se jim známky dají.“
„Heleďte, udělejte pro mě výjimku.“
„Kdepak paní, na to zapomeňte, budu mít na to jen
zajímavou vzpomínku.“ Marie Kadlecová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máte také zajímavý příspěvek, který se váže k naší obci či některému z obyvatel?
Pošlete nám jej na zpravodaj@obecpodlesi! Uzávěrka letního čísla je 7. června.
Z REDAKČNÍ POŠTY

JARO 2019
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Pokračovala spolupráce školky se ZŠ Březové Hory
ochotně přivítají ve svých třídách s našimi předškoláky.
Spolupráce naší školky se ZŠ Březové Hory se prolíná
během celého školního roku.

Děti z podleské mateřské školy si užily v začátku roku
hodně zábavy, naučily se spoustu nových činností a
zjistily řadu novinek.

Při společných akcích se děti navzájem více poznávají,
jsou v jiném prostředí, než na které jsou zvyklé, jsou
různě promíchány a seznamují se s novými kamarády.
Má to i tu výhodu, že si mezi sebou předáváme svoje
zkušenosti, poznatky a plánujeme další společné aktivity.
Učitelky mateřské školy tak získávají i poznatky o
požadavcích na dítě v 1. třídě a mohou tak přizpůsobit
svůj výchovně vzdělávací program.

Na konci ledna vyrazily se svými učitelkami na
exkurzi do sladovny v Písku. Zde je čekal tajuplný
výlet za sluncem, či zážitková výstava Včela a
Mraveniště. Děti tak hravou formou poznaly život včel
a mravenců.

Využíváme i možností účastí dětí mateřské školy ve
společných akcích pořádaných ZŠ, jako např. sportovní
dny, projektové dny, kulturní programy ZŠ, využití
školní tělocvičny s projektem Aktivní školka.
Tentokrát nás ve své třídě přijala paní učitelka Mgr.
Liběna Havlíčková a opět měla pro děti perfektně
zorganizovaný dopolední program, kde zohlednila i věk
předškoláků. Děti byly z návštěvy školy nadšené a my
také.
Jedním z hlavních úkolů mateřské školy je připravit děti
na vstup do prvních ročníků základní školy a zabezpečit
jim tak úspěšný přechod z mateřské do základní školy.

Děti z druhé třídy si připravily s paní učitelkou Liběnou
Havlíčkovou pohádkový Kočičí muzikál a pozvali nás na
světovou premiéru.

Veškeré úsilí mateřské školy vede k tomu, aby dětem
pomohla dobře se na tento důležitý úsek jejich života
přichystat, aby nedošlo ke zklamání v důsledku malé
připravenosti nebo úzkosti z nového prostředí nebo
dokonce z nezralosti dítěte.

Již od prvních tónů klavíru a zpěvu dětí jsme se
neuvěřitelně bavili. Pro naše školkáčky si kočky a
kocouři připravili společný taneček. Vystupující byli
odměněni bouřlivým potleskem a sladkými lízátky. Moc
děkujeme za krásný kulturní zážitek a těšíme se na
oplátku u nás ve školce.

V tomto ohledu si velmi vážíme spolupráce s učitelkami
1. stupně ZŠ Březové Hory. Vždy nás vstřícně, mile a

Školka přes zimu nezahálela, děti opět poznávaly

Dvakrát jsme s dětmi viděli divadlo. Divadlo Letadlo
přijelo za námi do školky s pohádkou Průzkumníci
v Austrálii. Děj přiblížil dětem taje nejmenšího
kontinentu a vzbudili zájem o poznávání Země, které
dětem usnadní budoucí seznamování se se zeměpisem
a přírodopisem.
V Divadle A. Dvořáka v Příbrami jsme byli na
představení Princezna ze mlejna. Krásný zážitek
umocnily jak taškařice čerta a vodníka, tak i možnost
vyfotit se na závěr se všemi pohádkovými postavami
přímo na jevišti.

Dalším výrazným prožitkem byla pro děti
muzikoterapie, tedy aktivita, která přináší uvolnění a
zklidnění organismu, zlepšuje dětské vnímání,
fantazii, paměť i koncentraci. S programem k nám do
školky přijela Štěpánka Čížková a děti si dopoledne
skvěle užily.
A zajímavá byla i další zimní návštěva, tentokrát na
téma aromaterapie. Děti nasály léčivé vůně a poznaly,
jak se do malých lahviček vejde tolik vůně. Do školky
jsme koupili difuzér a do květníků na okna jsme
zasadili rostlinu jménem Rýmovník. Jsou teď v každé
místnosti. To by bylo, abychom ty bacily ze školky
nevyhnali.
Výčet našich aktivit není zdaleka úplný. Skvělé bylo i
tvoření andělíčků ve sněhu, na které máme vzpomínku
díky fotkám z dronu, se kterým za námi přijel poručík
Michal Rozsypal z Prahy.
I během jara čeká na podleské školkáčky řada
zajímavých akcí.
Hana Šínová, učitelka MŠ

Zábava pro nejmenší: vymalujte kytičky na louce
Ve spolupráci s učitelkami Mateřské školy Podlesí jsme pro malé čtenáře a jejich rodiče připravili omalovánky. Můžete
dětem říkat, ať vymalují první kytičku, poslední, před, vedle nebo je nechat tvořit samotné.

Hana Šínová, učitelka MŠ Podlesí

Fotbalisté uspořádali v zimě dva halové turnaje pro žáky
Fotbalový klub TJ Kovohutě Podlesí nezahálel ani
v zimní přestávce a uspořádal na začátku roku dva
halové turnaje pro mládež.
Nejprve pozval do tělocvičny ZŠ Březové Hory družstva
kategorie U15, a to v rámci Kovohutě Cupu.
Suverénním vítězem se zde stali hráči Obecnice, kteří ani
jednou neprohráli. Dalšími účastníky turnaje byly
Rožmitál, Bohutín, Drahlín, Březnice a pořádající
Podlesí.
„Turnaj měl hlavně přilákat děti ke sportu, především
k fotbalu. Hráčská základna se na okresní úrovni stále
zmenšuje a kvalita hráčů klesá. Mluvil jsem i s ostatními
NAŠE DĚTI

trenéry a věříme, že se to zlepší,“ řekl organizátor turnaje
Radim Černohorský.
V následujícím měsíci se pak na Březových Horách
utkaly týmy kategorie U13.
Zde se sešla kvalitní konkurence a byly k vidění
zajímavé boje. Vítězství získal Spartak Příbram před
Podlesím, Milínem, Březnicí, Krásnou horou a Dolními
Hbity.
V jarní části fotbalových soutěží budou mít Kovohutě
Podlesí v bojích čtyři družstva – dorost, starší žáky,
mladší žáky a mladší přípravku. Přijďte se na ně podívat
a fandit.
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