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Stále ještě SOUTOK.
Vychází po delší přestávce, ale VYCHÁZÍ! A doufejme, že tomu tak bude i nadále, že jeho další existence má budoucnost. Zatím
má především novou redaktorku (té předcházející, která má jiné a důležitější povinnosti, děkujeme), ale jak bude Soutok nadále
vypadat záleží také na Vás, čtenářích. Stále opakujeme výzvu: máte něco, čím byste přispěli k jeho vytvoření i Vy? Pište, kreslete,
fotografujte – děkujeme Vám předem. A jak začít po takové přestávce, kdy je toto číslo v letošním roce první? Snad připomínkou,
že letošní rok je nejen pro Davli rokem jubilejním (viz nadpis níže). Zvažovali jsme při této příležitosti uspořádat nějakou výstavku (menší než v roce milénia), Štěchovice nás v tomto ohledu možná předběhly, ale stále by to ještě bylo možné i když i přitom
by byla potřebná Vaše spolupráce. Snad se v dalším čísle dozvíte více, zatím si, abychom s ohledem na budoucnost nezapomněli
na minulost, na úvod připomeňme trochu z historie onoho roku 1310 a protože se jedná o číslo červnové, tak snad i něco málo
z událostí novějších, které se staly právě v tomto měsíci.

700 let první písemné
zmínky o Davli
Rok 1310 je údajně rokem první písemné zmínky o Davli – tato zmínka je uvedena v buláři papeže Klimenta VI.
(Pierre de Rossieres 1291 – 1352), který v té době dlel v Avignonu. Opat Pierre byl mj. v době pobytu jistého Václava ve Francii jeho
učitelem, jeho žák se pak proslavil pod jménem Karel IV. Stejný papež dal již císaři Karlovi svolení, aby v roce 1347 byla v Praze
založena universita o čtyřech fakultách.
Na počátku tohoto roku se Jindřich VII. Lucemburský zavázal zachovávat práva a svobody Českého království, pokud si jím
určenou osobu Čechové zvolí za krále. Domácí šlechta však v čele s Jindřichem z Lipé dala najevo svoji nespokojenost s králem
Jindřichem Korutanským přímou vzpourou.
Na konci května Eliška Přemyslovna, které Jindřich bránil v připravovaném sňatku s Janem Lucemburským, utekla z Prahy do
Nymburka a o měsíc později společný sněm zástupců duchovenstva, šlechty i měšťanstva přijal v Praze dohodu o vyslání poselstva
k římskoněmeckému králi s novou nabídkou na sňatek Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským.
Při červencovém jednání říšského sněmu ve Frankfurtu, kterého se zúčastnilo také české poselstvo, složené ze zástupců šlechty
v čele s Janem z Vartemberka a Bohuslavem z Boru, vyslovil Jindřich VII. souhlas se sňatkem svého syna Jana s Eliškou a současně
zbavil Jindřicha Korutanského českého trůnu. Ten však nechal obsadit Kutnou Horu a Pražský hrad střežily jednotky korutanských
vojsk Jindřicha z Aufenštejnu, které Jindřich povolal do Čech.
1. září po sňatku osmnáctileté Elišky Přemyslovny se čtrnáctiletým Janem Lucemburským Jindřich VII. udělil svému synu Janovi
České království i Markrabství moravské lénem. Krátce nato Jan získal od svého otce lénem hrabství lucemburské a byl jmenován
říšským generálním vikářem, tj. zástupcem Jindřicha VII. ve vládě v Říši. Ve stejnou dobu markrabě Fridrich Míšeňský obsadil nakrátko Prahu ve prospěch Jindřicha Korutanského.
pokračování >
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1. listopadu Jan Lucemburský překročil se svým vojskem u Chebu
české hranice a směřoval ke Kutné Hoře, útok na město však byl neúspěšný. Na konci měsíce Janovo vojsko dosáhlo městských bran Prahy,
3. prosince byla Praha dobyta. O týden později se Jindřich Korutanský
s Annou odebral do Tyrol, kde až do své smrti (2. dubna 1335) užíval titul
„král český a polský“.
O vánocích slíbily české stavy věrnost novému českému králi
a Jan Lucemburský naopak udělil šlechtě privilegium („Magna Charta“),
přinášející značné ústupky z jeho panovnické moci: slíbil panstvu, že
nebude podnikat vojenské zahraniční výpravy, na něž by žádal vojenskou zemskou hotovost, zavázal se nevymáhat od šlechty pravidelné
daně (nezdanění dominikálu) a slíbil, že „žádného cizince neustanoví
hejtmanem ani purkrabím nebo kastelánem v našich hradech, žádného
úředníkem v Čechách nebo na Moravě nebo při našem dvoru“. Z tohoto
období také pocházejí první zmínky o existenci cechů v Praze.

A červen v Davli…
1693 – Po dubnovém zničení požárem byl 11. 6. znovu vysvěcen kiliánský kostel;
1849 – Zákon o zrušení poddanství a vrchnostenské ochraně byl dozajista důležitý i pro Davli;
1920 – na parníku projížděl Davlí 10. 6. president T. G. Masaryk;
1932 – při stavbě Vranské přehrady zahynul 12. 6. při převážení
koní na prámu davelský občan J. Fiala;
1933 – starosta obce Josef Liška požádal obyvatele Davle
o poskytnutí půjčky na vybudování měšťanské školy;
1933 – 25. 6. bylo otevřeno nové hřiště na pozemku Jaroslava Obermajera;
1940 – městský úřad napomenul J. Širokého kvůli stížnosti jiného převozníka E. Obermajera,
který požadoval zákaz převážet od Sv. Kiliána až na Sázavu, neboť Široký má povolení
jen na Sekanku. Stěžovatel se tak nemusel obracet na Zemský úřad.
1942 – první den v měsíci byl v Kobylisích popraven spisovatel Vladislav Vančura (*23. 6. 1891),
jehož otec byl v Davli správcem kruhové cihelny;
1974 – při příležitosti oslav 50 let trvání sportovního klubu v Davli
byl slavnostně zahájen provoz na nově zatravněném hřišti Slavoje;
1991 – při příležitosti narození, resp. svátku Jana, který se narodil asi šest měsíců před událostí
od které počítáme náš letopočet a jehož hlava je i ve znaku obce, se na Ostrově konala
první ostrovská pouť, kterou zde obnovil tehdejší správce farnosti Petr Bubeníček;
1992 – nenápadně umístěná tabulka uprostřed obce připomíná, kde kvůli nezodpovědné
rychlé jízdě přišla 8. 6. o život H. Laštovičková z Hvozdnice;
1999 – 19. až 27. června se pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky konaly
v Regionálním muzeu a na Ostrově v Davli oslav 1000 let Ostrovského kláštera;
2001 - Fotbalové A družstvo Slavoj Davle postoupilo do nejvyšší soutěže okresu Praha-západ;
2001 - Evidence motorových vozidel přešla z Policie ČR do působnosti OÚ Praha-západ.
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Karel Vančura

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na úvod bych chtěl moc poděkovat všem – hlavně dětem :-), kteří se zúčastnili v dubnu akce „Den Země“ a pomohli nám
odstranit nepořádek po zimě.
Koncem loňského roku byly podány čtyři žádosti o dotační tituly – žádost o rozšíření mateřské školky z Evropských fondů,
žádost o vybavení dětského hřiště ve Sloupu z Ministerstva pro místní rozvoj, žádost o zateplení a výměnu oken obecního úřadu ze
Státního fondu životního prostředí a na opravu komunikací v Davli ze Středočeského kraje. V minulém týdnu nás potěšila zpráva,
že u dotačního titulu rozšíření MŠ jsme dosáhli takového množství bodů, že nám finance na toto rozšíření budou přiděleny. Žádost
o dotaci na vybavení dětského hřiště ve Sloupu byla také úspěšná. Ostatní žádosti ještě nebyly rozhodnuty.
V ulici Na Vinicích došlo ke zrušení venkovního elektrického vedení a pokládky nového vedení do země. Při zrušení tohoto
vedení (včetně demontáže sloupů) došlo i ke zrušení veřejného osvětlení, proto zastupitelstvo narychlo rozhodlo, aby se při
pokládce elektrického vedení položilo i vedení na osvětlení a instalace nových stožárů.
Co se týká dětského hřiště v parku, tak jsme v současné době blokováni Městským úřadem Černošice – odborem životního
prostředí. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo, že prozatím vybuduje menší dětské hřiště v parčíku naproti stavebninám Soutok.

													

Jiří Prokůpek

Zprávy z obce
Dne 18. 3. 2010 se konalo 16. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Davle, kterého se zúčastnilo 10 zastupitelů.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• Finanční hospodaření za rok 2009, k 31. 12. 2009 je stav účtu 4 663 472 Kč
• Úpravu rozpočtu na letošní rok 2010
• Závěrečný účet městyse Davle za rok 2009 byl kontrolován komisí, shledány drobné nedostatky, které již byly odstraněny
• Bezúplatný převod pozemku parc. č. 993 o výměře 60 m 2 v k. ú. Davle z vlastnictví Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví městyse Davle
• Pronájem pozemkové parcely 410/77 v k. ú. Davle p. Denisu Pechovi za 7 Kč/m 2
• Prodej pozemkových parcel parc. č. st. 1149 – 9 m 2, st. 1151 – 12 m 2, 410/78 – 46 m 2 a 410/79 – 24 m 2 vše v k. ú. Davle
p. Denisu Pechovi za cenu 400 Kč/m 2
• Dar pí. Martině Obermajerové ve výši 20 000 Kč jako sociální výpomoc
• Smlouvu „O zřízení věcného břemene“ číslo IV-12-6001663/01 - Davle - Sloup - kabelové vedení NN s ČEZ Distribuce, a. s..
Kabelové vedení je vedeno po pozemcích 622/3, 140/6, 145/95, 164/23 Pk vše v k. ú. Davle a finanční náhrada za zřízení
věcného břemene činí 5850 Kč.
• Smlouvu  o smlouvě  budoucí o věcném břemeni č. IV-12-6008793/01 – lokalita Na Vinicích, stavba kabelového vedení
NN 0,4 kV v celkové délce 226 m, za finanční úhradu 33 900 Kč.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni č. IV-12-6006866/01 – lokalita Na Balkáně, stavba kabelového vedení
NN 0,4 kV o celkové délce 124 m, za finanční náhradu 18 600 Kč.
• Bezúplatný převod nového veřejného osvětlení v lokalitě na Sázavě od p. Tibora Meinczingera  
a p. Fabiánka do vlastnictví městyse Davle
• Pronájem č. p. 3 (Restaurace Vltavanka) na 1 rok paní Kateřině Novákovéza 10 000 Kč/měsíc.
17. veřejné zasedání zastupitelstva je plánováno na konec června 2010,
pro upřesnění data prosím sledujte úřední desku městyse Davle.

													

3

Redakce

Volby do poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny se konaly ve dvou dnech, v pátek 28. května 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu
29. května 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Hlasování proběhlo ve dvou volebních místnostech, a to v Davli a ve Sloupu pro
jednotlivé volební okrsky. Následující graf shrnuje výsledky voleb za celou obec. Z počtu 1093 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 74,3% voličů.

Výměna řidičských průkazů
Máte řidičský průkaz vydaný mezi 1. lednem 1994 a 31. prosincem
2000? Jestliže ano, pak právě vás čeká povinná výměna. Čas je sice
do konce roku 2010, ministerstvo dopravy ale varuje před frontami
na úřadech. Žádost podejte (pokud je vaše trvalé bydliště v okrese
Praha západ) na oddělení registru řidičů odboru dopravy Městského
úřadu Černošice, na pracovišti v Podskalské ulici 19, 1. patro, Praha 2.
Za povinnou výměnu neplatíte žádný správní poplatek. Na úřad musíte osobně a potřebujete starý ŘP, OP a fotografii. Můžete se ale nechat zastoupit jinou osobou. Stačí jí pouze vámi podepsaná plná moc
(při vyzvedávání ověřená úřadem). Více na www.vymentesiridicak.cz.

Úřední hodiny na odboru dopravy jsou:

Pondělí

8:00 – 18:00

Středa

8:00 – 17:00

Úterý a Čtvrtek

8:00 – 12:00

Pátek

7:00 – 12:00
Redakce

Popelnice
Na zaplacení za odvoz komunálního odpadu a vyzvednutí potřebných nálepek máme čas pouze do 30. 6. a pak už popeláři naše
popelnice jenom obejdou. V úředních hodinách vše v pohodě vyřídíme s paní Mlejnskou.
Redakce
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Den Země 22. 4. 2010
Byla sobota 24. dubna. Krásný jarní den, sluníčko a teplo, které lákalo ven z domova. V Davli to byl také den věnovaný
Dni Země, kdy máme možnost udělat něco málo pro místo, kde žijeme. Městys Davle a naši Hasiči, kteří se chopili organizace, nám za odměnu ještě zajistili občerstvení. Co to vlastně Den Země je? V obecném pojetí je to den ekologicky motivovaný.
Upozorňuje lidi na dopady a ničení životního prostředí. Je to svátek mezinárodní a sahá do historie. Poprvé se slavil v roce 1969
v San Francisku. Tehdy však, kromě ekologického námětu, byl navíc oslavou bojovníků proti válce ve Vietnamu. Kampaň tohoto
svátku si kladla za cíl přinést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpady
a hledat obnovitelné zdroje energie.

Ano, opravdu mluvím o kampani z roku 1969. Jak je vidět, toto téma je stále aktuální i po 40 letech. V roce 1990 se k Americe
připojil zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
Pro nás účastníky to byla příjemná a užitečně prožitá sobota. Pro naše děti zábava a přirozeně výchovný den. Názorná
ukázka, jak by to vypadalo, kdyby každý odhazoval odpad, kam ho napadne. A že jsme ho nasbírali! Škoda jen, že i přes propagaci
v Základní škole, se dostavilo více učitelů než žáků. A přitom právě kolem školy bylo co uklízet.
Bohužel, tento druh akce je v naší kotlině již tradičně velmi komorní záležitostí. Sešlo se nás asi 50. I to bylo považováno, ve
srovnání s loňským rokem, za úspěch. Trasy byly předem určeny. Rozdělili jsme se do skupin a v tomto počtu jsme za dvě a půl
hodiny procházky naplnili pytle odpadky na celou multikáru. Při návratu na hřiště jsme se mohli s dobrým pocitem zakousnout do
výborných opečených vuřtů.
Možná by stálo za zamyšlení, kde a jak žijeme. Vzhledem k tomu, že nic není zadarmo, mělo by naše oko vidět i přes plot
našeho domova a rozhlédnout se více do dálky. V dřívějších dobách na tom lidé byli podstatně hůře. Dokázali však uspořádat
dokonce i veřejnou sbírku a za vybrané peníze postavit obecní majetek prospěšný všem občanům.
Asi málokdo si doma říká, jak je Davle čistá a uklizená, jak není nikde nic ke zlepšování. Více máme snahu kritizovat a poukazovat na nedostatky. Proč tedy nevyužít příležitosti a, alespoň ten jeden den v roce, přijít pomoci. Posbírat pár odpadků je opravdu
to nejmenší, co můžeme pro místo našeho žití učinit.
Davle je naše obec a my všichni utváříme její obraz. Začněme se, prosím, trochu aktivněji podílet na dění v obci a nečekejme,
že nám něco spadne z nebes. Jestli něco spadne, bude to maximálně sopečný prach z Eyjafjallajökull.
Přejme si, abychom se příští rok setkali ve větším počtu. Nemusí to být pouze o uklízení odpadků, ale náš společný happening,
chvíle zastavení, pohody a společných zážitků.
Také to nemusí být jen v Den Země.
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Jana Slancová

Mateřská škola Davle
Zápis dětí pro školní rok 2010-2011.
Mateřská škola v Davli má v současné době tři třídy a je plná až po střechu. Při budování třetí třídy po povodních v roce 2003
jsme se obávali jak dlouho naplníme třetí třídu a nyní již několik let nemůžeme uspokojit 20-30 zájemců o umístění do mateřské
školy. V letošním roce přišlo k zápisu rekordních 63 dětí a umístit můžeme 18 dětí. Přednost při přijímání dostaly všechny děti
s trvalým bydlištěm v Davli, které k 1. 9. 2010 dovršily věk tří let. Při přijetí dětí mladších tří let se musí snižovat počty dětí na třídě
a to nejen do doby než dovrší uvedený věk, ale na celý školní rok. Vzhledem k velkému zájmu o umístění dětí není možné počty
dětí na třídě snižovat. Řešením je vybudování nové třídy a to je na velice dobré cestě.

Mateřská škola Davle a soutěž Cif a Domestos o 500 000 Kč
Vzhledem k tomu, že máme zájem o zdokonalování prostředí mateřské školy a víme, že městys Davle musí šetřit každou korunu,
přihlásili jsme Mateřskou školu v Davli do soutěže Cif a Domestos. Obracíme se na Vás občany, bývalé či budoucí návštěvníky
mateřské školy o spolupráci. Pokud zakoupíte jakýkoliv prostředek Cif a Domestos, prosím postupujte podle návodu – máte několik
možností:
1.
2.
3.
		

předat účtenky do MŠ (stačí i kopie)
poslat ofocenou účtenku na adresu školy poštou nebo e-mailem – davle.materskaskola@volny.cz
přes internet v soutěži Cif a Domestos použijte vstup pro rodiče, postupujte dle návodu
a v závěru nechte body přičíst Mateřské škole Davle.

								

Soutěžíme o 500 000 Kč a všem děkujeme za podporu.

Květinový den
12. května jsme se tradičně v Davli zapojili do sbírky finančních prostředků – v rámci Českého dne proti rakovině.
Děkuji všem, kteří finančně přispěli do sbírky a především žákům ZŠ Davle, které jste mohli při uvedené
akci potkat s paní Toulcovou při prodeji květin v Davli.

Celkem se prodalo 350 květin a vybralo 7743 Kč.

Poděkování ZŠ v Davli a ŠJ v Davli
19. května nešel na Sázavě proud a tak, abychom nemuseli uzavřít mateřskou školu, využili jsme pozvání k návštěvě ZŠ v Davli.
Předškolní a starší děti navštívily své kamarády ve třídách při vyučování, mohly se seznámit s vyučováním i budovou školy, kam
zanedlouho nastoupí. Pro všechny děti pak paní kuchařky ŠJ v Davli připravily oběd.

Děkujeme vedení školy a školní jídelny, paním učitelkám a paním kuchařkám.

										

Za celou mateřskou školu,

										

Paed. Dr. Jarmila Jarůšková, ředitelka školy
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Poděkování
Dovolte mi vrátit se úvodem zpět o tři desítky let k osobní vzpomínce na mé setkání s mateřskou školkou. Přiznám se, že
některé momenty a zážitky jsou natolik živé, že se mi i dnes svírá srdce úzkostí. Pro mě byla mateřská školka nutné zlo. Zemřela
mi babička, která mě hlídala, když byli rodiče v zaměstnání. Po jejím odchodu se mi změnil svět. Byla jsem nucena naskočit ve
4,5 letech do zaběhnutého kolektivu asi 30 dětí. Byla jsem velmi neprůbojná. Bála jsem se všeho, ale paní učitelka můj strach
a obavu vůbec nevnímala. Byla jsem natolik jiná, že jsem se stala námětem disertační práce o začlenění dětí do dětského kolektivu.
K radosti mé maminky se zkoumalo, z jakého prostředí jsem a jak vyrůstám. Vzpomínek mám mnoho. Školka byla nově postavená,
moderní, s krásnou zahradou plnou houpaček a prolézaček a hlavně s letadlem, které bylo atrakcí pro všechny děti v okolí, ale
o štěstí a spokojenosti mé dětské dušičky nemohla být řeč. Tyto pocity jsou ve mně hluboce zakořeněny.
Když mé milované dítě dorostlo do školkového věku, nastal, celkem pochopitelně, můj vnitřní boj. Ovšem dítě nemá pouze
maminku. Tatínek nebojoval a zavelel, že syn musí mezi děti a v září roku 2004 i naše dítě poprvé okusilo ten školkový život.
Velmi jsem to prožívala a v tichosti svého syna litovala. Začátek byl opravdu krutý pro nás oba. Vzpomínám, jak první dny plakal
ve školce a já plakala doma. V 10 hodin jsem do školky zavolala a po informaci paní učitelky, že pláče, jsem sedla do auta a brala
ho domů. Tak jsem to dělala více jak týden. Tehdy jsem se poprvé setkala s profesionalitou paní ředitelky. Promluvila mi do duše
a řekla DOST. Takhle to nepůjde. Její profesionální přístup, avšak nesmírně citlivý a vysvětlení situace zabránilo tomu, že jsem tehdy neudělala tu hloupost a nevzala syna ze školky zpět domů. Můj syn by tak přišel o celý rok zážitků a poznání. O mnoho výletů,
o divadla, o děti, o vše na co stále vzpomíná. Školka je pro něho místo, kam se při každé příležitosti rád vrací. O velkém poutu ke
své paní učitelce Vlastičce Matysové ani nemluvím. Prožil tam tři krásné roky, tři roky spokojenosti a šťastných dnů. Na rozdíl od
syna, který se musel se školkou rozloučit, já jsem se loučit nemusela. Do třídy Sluníček nastoupila dcera. Její začátky ve školce byly
naprosto odlišné, slova jako obava a strach prostě neexistovala. Dcera byla svým bratrem poučena o báječnosti školky a skvělých
paní učitelkách, takže se žádné slzy nekonaly, ani ty mé.
Konečně se dostávám k tomu, proč tento příspěvek vznikl. Ráda bych poděkovala a děkuji opravdu z celého srdce těm úžasným paním učitelkám, které jsou v naší školce. Jmenovitě Vlastě Matysové, Zdeňce Urbanové, Lence Šedivé, Michaele Fafejtové
a Haně Vyštajnové. Osobně nechci zapomenout na Ivetu Trávovou, která prožila tři roky s mým synem ve třídě Sluníček. I jí patří můj
dík. Děkuji našim „tetám“ Romaně Šebánkové a Aleně Padevětové za jejich vzorný servis a starostlivost o naše děti a velký dík také
paní kuchařce Martě Vojíkové. Ta je pro mou dceru tou nejdůležitější osobou ve školce a doma známe veškeré pobrobnosti jejího
kuchařského umění. Ještě si dovolím připomenout z dob minulých Evu Zrnovou, Jitku Klasovou a Evu Nástahovou. Ty také tvořily
ten úžasný, dnes již historický, kolektiv naší školky.
Ten největší dík patří Vám, paní ředitelko Paed.Dr.Jarmilo Jarůšková, protože díky Vám a Vaší profesionalitě je mateřská škola
v Davli taková, jaká je. Je zcela evidentní, že Vaše veškerá snaha pro MŠ není Vaše práce, ale Vaše srdeční záležitost. Nesmírně si
Vaší práce vážím a za tu řadu spokojených rodičů a hlavně dětí Vám velice děkuji. Nevím, kde za ta léta Vašeho ředitelování berete
stále tolik sil, elánu a námětů na neustálé vylepšování a zdokonalování. Rozhodně máte můj velký obdiv. Po dobu šesti let, co jsem
měla to štěstí se s Vámi všemi setkávat, pokaždé jsem narazila na úsměv, vstřícnost, laskavost, pochopení a profesionalitu. Osobně
se s Vámi loučím s těžkým srdcem a bude se mi po té milé atmosféře u Vás ve školce velmi stýskat. Budu vzpomínat na všechny
besídky, zahradní slavnosti a ostatní příležitosti, které jsem prožívala společně s Vámi. DĚKUJI VÁM!!!
Mé děti měly to štěstí, že na školku mají pouze ty krásné vzpomínky. Prožily v ní tři roky bezstarostného dětství. Dnes ještě
netuší, že tento základ je bude provázet celým jejich životem.

													

Jana Slancová

Dovolím si, na úplný závěr, apelovat na naše současné a budoucí zastupitele obce a připomenout, že Mateřská škola
a Základní škola jsou pilíře obce a tomu by měl odpovídat jejich zájem a nejen ten finanční, mnohdy není vše jen o penězích.
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ZŠ Davle

– Ohlédnutí za školním

				 rokem 2009/2010
Školní rok započal dne 1. 9. 2009 s počtem 235 žáků. Žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu: „Co dnes dokáže dítě
ve polupráci s ostatními, dokáže zítra samo“. Praktické třídy mají svůj program trochu upravený: „Učíme se s zájmem“.
Jsme škola plně organizovaná. K dispozici mají žáci své kmenové učebny, učebny vybavené interaktivními tabulemi a učebny
s počítači. Sami žáci se podílí na výuce, připravují si své prezentace, předávají si zkušenosti a nové poznatky z výuky. Jejich forma
vyučování je vedena netradičními metodami, které nové generaci vyhovují. Podílí se také na výzdobě interiéru školy, přichází
s nápady, které se často realizují a jsou velice zajímavé.
Proto mají všichni rodiče možnost sledovat výuku svého dítěte bez předchozího ohlášení třídnímu učiteli nebo vedení školy.
Celý školní rok byl ve znamení různých inspekcí a kontrol, ve kterých si naše škola vedla velmi dobře. Výsledkem je ten fakt, že
naše škola připravuje žáky 9. tříd na svoje další vzdělávání – v letošním roce se opět všichni „deváťáci“ dostali na vybrané školy
a učiliště.
Během roku navštěvovali, ti co měli zájem, různé kroužky: keramický, sportovní, zdravotnický, pěvecký, kroužek cizí jazyk nebo
využívali nabídky LŠU a jazykové školy Lundonia. Mohli též chodit na Judo, stolní tenis atd.
Radost nám dělali žáci, kteří prezentovali naši školu ať už ve sportovní lize :
3. místo nohejbal, 4. místo minihokej, 3. místo florbal, 6. místo basketbal, 2. místo tenis,
3. místo Hlídky Mladých zdravotníků – starší i mladší žáci.
Překvapení: 1. místo v pěvecké soutěži „Petrklíč“ – žákyně 4. třídy T. Volešáková
Vědomostní soutěže: probíhala na škole školní kola olympiády z ČJ, M, Bi,D, Z, M – Klokánek, 3. místo – okresní kolo BIO – žákyně
8.ročníku Z. Kozlová a finále 2. místo KK BIO opět Zuzana Kozlová. Účast žáků byla i ve výtvarných soutěžích, literárních atd.
Možnost seberealizace měli též žáci v projektový h dnech – téma: EU, v oborových dnech nebo při dnech Tichého čtení neboť se
naše škola zapojila do projektu „Čtenářská gramotnost“. Sama škola jako právní subjekt se zapojila do projektu KOKOS – Kooperace
a konkurence schopnost a do projektu CPIV – centrum podpory inkluzivního vzdělávání. Všechny projekty jsou přínosem pro celý
pedagogický sbor, jde o zlepšování kvality výuky, hledání nových forem a metod efektivní výuky.
Než žáci zahájí nový školní rok, budou o prázdninách probíhat ve škole interiérové úpravy, další rekonstrukce sociálních
zařízení atd. Naším společným cílem je, aby se žákům zde líbilo a na školu s pedagogický sbor i po ukončení povinné školní
docházky vzpomínali s dobrým pocitem.
Rozsáhlejší – „výroční zpráva“- bude prezentovaná začátkem října na stránkách školy www.zs-davle.cz.

					

Mgr. Zdenka Lišková, ředitelka školy

Výstava
Od 24. 4. do 6. 6. 2010 se v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy konala výstava fotografií „Z archivu aneb co všechno odnesl
čas“. Tyto obrázky Miloslava Šebka, fotografa Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a davelského občana, měli možnost vidět jeho
sousedé již při příležitosti jeho životního jubilea v roce 2008.
Fotografie představují průřez celoživotním dílem M. Šebka a jsou zde obrázky jak z přírody, tak i fotografie osob, městských
i venkovských zákoutí a stejně tak i fotografie mající charakter dokumentu. Zcela výjimečný je soubor portrétů známých osob
pořizovaný na konci 70. let. Jsou mezi nimi nejen známí herci, zpěváci a malíři, ale např. i skutečný velitel „němé barikády“ – mnohé
z nich dnes uvidíme právě již jen na fotografiích.
													
pokračování >
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Autorovi přejeme zdraví a doufáme, že se náš spoluobčan dočká nějakého následovníka, který bude i v budoucnu zachycovat
a dokumentovat třeba jen to naše vltavské údolí (i když – kdo by se dnes ještě dělal s černobílými fotografiemi – dovedete si představit, co to dá práce?). Děkujeme a všechno dobré, Mílo!
													

Karel Vančura

Ze společenských akcí – Sbor dobrovolných hasičů
Již tradičně proběhl druhou sobotu v únoru hasičský bál ve Společenském sále Hotelu V Pivovaře. K poslechu a tanci hrála
kapela Dominanta. Účast byla hojná. Byla připravena bohatá tombola. O výborné úrovni zábavy svědčí i skutečnost, že domů se
odcházelo až v ranních hodinách.
Další tradiční akcí, kterou pořádají Hasiči Davle s městysem Davle, je Maškarní
karneval pro děti. Karneval se uskutečnil 20. dubna. Letos jsme pro děti připravili
opravdový CIRKUS. V průběhu karnevalu se děti nejen bavily tancem a zpěvem,
ale též připravenými soutěžemi o hodnotné ceny. Jako vždy největší úspěch u dětí
mělo závěrečné stříhání balónků. V tu chvíli to byl cirkus v plné parádě. Úsilí se
vydařilo a my děkujeme sponzorům, kteří nám pomohli tuto akci pro děti připravit – městys Davle, Cukrárna Davle, Cukrárna Štěchovice, VS Petrol, Koloniál Květa,
Chovatelské potřeby Petr Švejda, Drogerie Švanda.
Vzhledem k tomu, že akce byla pro nejmenší, připravili jsme si v ten samý
den ještě ukončení plesové sezóny pro dospělé. K tanci a poslechu hrála skupina
Galaxis, které patří dík i za ozvučení dětského karnevalu. Návštěva nedosáhla úrovně hasičského bálu, ale kdo přišel, mohl očekávat zábavu až do ranních hodin.
Dokonce si někteří účastníci připravili humorné cirkusové vložky a předvedli nám
je během přestávek v hudební produkci.
Za uspořádání uvedených akcí patří dík sponzorům, kteří se na jejich přípravě
podíleli.
Na třicátého dubna jsme se naplánovali celodavelskou oslavu čarodějnic. Akci
jsme připravili v davelském parku. Pozvali jsme především nejmenší obyvatele. Byla pro ně připravena hranice s čarodějnicí, špekáčky (Řeznictví a uzenářství
U DOLEJŠÍCH s.r.o.) a létající lampióny (OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o.). Podporu
poskytl i městys Davle pronájmem mobilního WC.
I přes nepřízeň počasí byla návštěva překvapivá. Přišlo přibližně sto dětí
s doprovodem. Děti si po příchodu opekli na malém ohni večeři a využili park ke hraní. Snad již brzy bude v parku plno každý den.
S přicházejícím deštěm byla hranice s čarodějnicí zapálena a tím přivoláno jaro. Pršelo docela hustě, ale dětem to nevadilo
a dospělí se přesunuli pod plachtu k výčepu. Po setmění jsme hromadně vypustili lampióny štěstí. Jedná se o malé
horkovzdušné balóny, které po naplnění teplým vzduchem pomocí přiloženého hořáčku vzlétnou do výše. Lidé v Asii věří, že lampión splní jejich přání. Snad se splní i davelským. Celá akce byla natočena Regio TV a a reportáž si lze prohlédnout na internetové
adrese www.regiotv.cz.
Na závěr bych rád poděkoval všem občanům Davle a blízkého okolí. S jejich aktivní účastí byly připravené akce jedinečné.
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Jaromír Němec

Nevíte, co se děje v sále?
Pocit, že se v našem společenském sále nic neděje, má spousta našich sousedů. Částečně je to způsobeno tím, že žijeme více
v zaměstnání a dění v obci se můžeme věnovat maximálně po večerech. O víkendu běháme kolem baráku a odpočíváme u televize. Dalším důvodem může být i to, že pokud by se něco v sále dělo, špatně se to dozvídáme. Informační tabule u samoobsluhy
je přeplněná a díky tomu ji málokdo sleduje. A pokud něco přijde do schránky, s velkou pravděpodobností to skončí nepřečteno
u kamen.

ALE POZOR! V SÁLE SE NĚCO DĚJE!
Dosud jste se mohli u cimbálu dozvědět něco o víně a ochutnat vzorky z vinotéky na Sázavě, pobavit se na Josefské zábavě
či relaxovat při známých písničkách v podání Aldy Makovce. Velkolepý byl taneční koncert skupiny Professor, který se nesl na vlně
60. a 70. let s písničkami Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen a dalších. Ale tím to nekončí!
Připravujeme další taneční předprázdninovou zábavu, kde vám 26. 6. 2010 od 19:00 zahraje skupina M.A.C. a hned druhý den
odpoledne, 27. 6. 2010 se v 15:00 připravte na nevšední kulturní zážitek: Ochotnické divadelní představení!
Možná jste se o těchto akcích dozvěděli až nyní. Je to škoda a myslíme si, že je třeba tuto stav zlepšit. Připravujeme pro vás
informační bulletin, ve kterém budeme přinášet aktuální informace o dění v našem okolí. Je to především proto, že ve společenském sále bude pořádáno velké množství akcí, o nichž byste měli vědět: plesy, zábavy, ochutnávky vína i hudby, pivní slavnosti,
pohádky pro děti a další. Bude organizován zápis do tanečních kurzů, zájemci se mohou již nyní hlásit přes www.saldavle.cz,
kde naleznete informace o všech zmiňovaných akcích.
Těším se na setkání s vámi ať již na akcích, nebo u vína na Sázavě www.vinotekadavle.cz.
										

Miloš Vodička, Společenský sál Davle

Aktivity na Račanech
S přibývajícím počtem dětí v Davli roste současně i zájem rodičů o hezké a bezpečné prostředí pro jejich pohyb. V sobotu
15. 5. se na Račanech konala letos již druhá brigáda na dětském hřišti. Začátkem jara bylo třeba po dlouhé zimě pohrabat trávník,
odvézt listí a tentokrát se rodiče malých dětí zaměřili na sekání trávy, natírání plotu, ořezání starých dřevin a posunutí pískoviště.
Výrazně se tak rozšířilo místo pro nově plánované dřevěné atrakce pro děti, k jejichž realizaci rodiče inspirovalo nejen nově vybudované hřiště v Měchenicích. Dík patří rodičům, ale i dětem, které např. přesun pískoviště pojaly se svými lopatkami jako ideální
příležitost jak být užitečné :-). Poděkování ale patří všem, kteří pomáhali jak s připojením elektřiny, tak zapůjčením techniky nebo
sekáním trávy v průběhu roku atd...
Současně se renovovala místní nástěnka, vhodná k inzerci kulturních, sportovních i jiných akcí, dostupná všem, kteří mají zájem
o dění v blízkém okolí. Na tomto místě je třeba poděkovat především obci, bez jejíž finanční pomoci by jen těžko plány rodičů
ohledně inovace hřiště nabraly reálnou podobu. Obyvatelé Račan navíc ocenili retardér instalovaný obcí a to v bezprostřední
blízkosti hřiště, což výrazně přispělo k bezpečnosti malých dětí. Všichni jsme asi rádi, že takové krásné místo k životu jakým Davle
bezesporu je, je současně místem, kde se děti mohou pohybovat svobodně v okolí svých domů bez obav, které prožívají rodiče
velkoměst. Nezbývá tedy než doufat, že nejen zpomalovací pruhy, ale i ohleduplnost řidičů při pomalém projíždění v obytných
částech Davle, pomůže pocit bezpečí života „v přírodě“ upevnit.
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Vážení přátelé a čtenáři časopisu Soutok!
Předem bych chtěl popřát paní Evě Jelínkové hodně zdaru, vůle a trpělivosti, kterou bude
potřebovat při snaze znovu oživit místní davelský časopis. Zároveň bych jí chtěl poděkovat za
prostor, který mi zde dala, abych mohl napsat pár řádků.
Jsem majitelem místní řecké restaurace „Taverna Thessaloniki“. Název restaurace neboli taverny není náhodný. Vypovídá o tom, odkud jsem vlastně přišel sem do Davle. Je to metropole
severního Řecka s bohatou historií antickou, ale hlavně byzantskou, Slovany nazývaná „Soluň“.
Myslím si, že k seznamování národů je důležité seznámit dané národy s jejich historií a jejich kulturou. Já jako člověk, který
dvaadvacet let pracuje v gastronomii, považuji za neodmyslitelnou součást kultury i kulturu stravování a stolování. A u Řeků to
platí dvojnásob.
Důvodů, proč jsem se rozhodl otevřít řeckou restauraci v Čechách, bylo několik. Ten nejhlavnější je, že má žena je Češka, máme
dvě děti a rozhodli jsme se žít v této zemi. Dalším důvodem je jako u každého podnikatele zisk, prosperita a materiální zabezpečení mé rodiny. Ovšem důvodem také bylo a je seznámit Čechy právě s onou kulturou stravování, stolování, řeckými zvyky a řeckou
hudbou.
Naše taverna se zaměřuje výhradně na řeckou kuchyni a přesněji na kuchyni severního Řecka a Thrákie. Tomu také odpovídá
výběr vín, které většinou nakupujeme od vinařů severního Řecka a řecké Makedonie. Většinu surovin dovážíme přímo z Řecka právě
proto, aby jídla byla autentická a chutě přesně takové, jaké si je pamatujete z dovolených strávených v Řecku u moře. Poněvadž
nejde vše dovážet jen z Řecka, tak bych chtěl poděkovat i dodavatelům místním, bez nichž by kvalita našich služeb nebyla taková
jaká je. Řeznictví „U Dolejších“, jako výhradnímu dodavateli masa a Petru Fáberovi jako výhradní dodavatel čerstvé zeleniny.
13. června 2010 tomu bude přesně pět let, co jsme zde v Davli zahájili provoz taverny a člověk chtě nechtě rekapituluje toto
malé jubileum. Co se týče profesní stránky, myslím si, že jsem se snažil spolu se svými spolupracovníky, bez nichž by to opravdu
nešlo, udržet laťku kvality našich služeb co nejvýše a neskromně si myslím, že se nám to do značné míry podařilo, a to i díky Vaší
přízni.
Taverna snad má své dobré jméno jak v okolí, tak i v Praze podle ohlasu lidí a podle četných článků v různých médiích, časopisech a novinách. O to větší je zodpovědnost, abychom tuto úroveň udrželi, a to nejen dobrou kuchyní, ale také dobrým servisem
a neustálým zvelebováním prostředí a novými nápady. Držím se názoru, že dobrá prezentace Taverny Thessaloniki je i dobrou
prezentací Davle a jejího regionu.
Druhou stránkou rekapitulace je stránka osobní. Zde nebudu vůbec skromný. To, že jsem našel toto místo, byla souhra několika
náhod a dnes mohu říct, že mé rozhodnutí usadit se zde, považuji za jedno ze tří mých šťastných rozhodnutí mého života. Od první
chvíle se nám zde velice líbilo a cítili jsme i vřelé přijetí okolí. Netrvalo dlouho a získali jsme mnoho přátel z řad místních obyvatel
a co je důležité, myslím si, že ani jednoho nepřítele. Za to všechno bych rád poděkoval panu starostovi Jiřímu Prokůpkovi, fotbalistům Slavoje Davle, místním hasičům, spolku Vltavan a všem zde.

				
Těším se na mnohá setkání
s Vámi v Taverně Thessaloniki
i mimo ní.
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Vladimiros

Na nákupy určitě do Davle,
ale nemohlo by být něco jinak?!
Zeptali jsme se zákazníků odcházejících z davelských obchodů, co se líbí a co chybí?
Skupina cykloturistů:

Učitelský pár ze severních Čech se synem:
Již 20 let trávíme letní prázdniny na Slapské přehradě
v chatě po rodičích. Zásobujeme se potravinami z blízkého
okolí, ale pro maso a uzeniny jezdíme zásadně k davelskému řezníkovi. Na konci prázdnin ještě jeden velký nákup
u Dolejšího a vezeme si zásoby do paneláku k nám na sever.
Chybí nám v Davli pekárna.

Nečekali jsme na venkově tak všestranně zásobené potraviny. Ale jedeme si najít hezké místo, kde si to sníme. Právě jsme
totiž absolvovali cestu po schodech a není nám z toho nejlépe
od žaludku. (myšleno boční schodiště obchoďáku od potravin
k železářství, pozn. redakce).
Místní pár, původně z velkoměsta:

Maminka se dvěma batolaty ze sousední obce:
Jezdím do Vaší lékárny nakupovat obuv pro děti. Je zde levnější než v Praze ve specializovaných obchodech. Navíc si zde
mohu objednávat produkty alternativní medicíny. A nejradši
jsem, když má službu dlouhočernovláska, se vším mi mile poradí
a nekouká na mne přes prsty pro můj zájem o přírodní léčbu.
Řemeslník projíždějící Davlí, utíkající z potravin:
„Nezlobte se mám naspěch, chtěl jsem si jen koupit svačinu,
byl jsem ochoten přeplatit cenu o třetinu více než jsem zvyklý.
Jenže prodavačka se tak hodně snažila, aby se netvářila přívětivě, že radši zdrhám bez placení a bez svačiny.“

Předloni mi shořela žehlička a hromada prádla, tak jsem to
zkusila v železářství u parkoviště a koupila jsem nejnovější model žehličky levněji než v tovární prodejně. Od té doby tu nakupujeme vše pro kutily a pro další přejedeme do vedlejší ulice do
stavebnin. Rekonstruujeme totiž starý dům. V obou prodejnách
využíváme množstevních slev.
Vadí nám jiný nakupující, který do člověka narazí košíkem
a tváří se jakoby nic. Někteří lidé Vám ani neodpoví na pozdrav.
Je nám z toho smutno, ale nebereme si to osobně, jsou to lidé,
kteří jsou naštvaní na svůj vlastní život. Snad se jim povede
lépe.
Pokračování příště, zeptáme se i na jiné služby pro obyvatele.
						

JF

Ale je tady krásně…
Není to zase tak dávno, co jsme se přestěhovali z města za město. Z centra Prahy k soutoku
Sázavy s Vltavou. A hlavně na jaře si opakujeme, to, co tenkrát…člověk ani neví, jaká krása je
jen pár kilometrů od toho šílenství betonu a aut. Představu o bydlení jsme měli, o zahradě
tak trochu. Hlavně do oken červené muškáty a do zahrady nějaké bylinky. Pěstování muškátů už zvládáme – kolotoč kolem
nákupu malých sazeniček z hobby center už máme vyřešené – nikdy. Buď chcípnou nebo zmrznou. Jedině tedy statné sazenice ze zahradnictví. A bylinky taky. Jenže! Přestože je tady krásně, krásu kazí slimáci. Jsou to potvory, které sežerou, co mohou.
A protože názorů na to, jak se jich zbavit je skoro tolik, co jejich počet na naší zahradě. A tak , můžeme do konce života, každý rok
zkoušet jeden. Třeba zrovna ten zabere. Můžete je házet do soli, můžete je chytat na pivo, můžeme je házet přes plot, můžeme je
sypat granulemi, které je spolehlivě rozpustí. Můžeme se zbláznit . A nejsme sami.Jednoho neprofesionálního zahradníka jejich
útok stál málem život. Přišel do zdejšího zahradnictví a reklamoval nákup, který tam v hodnotě pětisetkorunčeských udělal. Ale že
z toho nic nebude, protože mu to všechno sežrali slimáci. A co má teda dělat? Chtěla jsem mu říct, že by v jeho případě bodlo pivo,
on se uklidní se a na zbytek nachytá ty nenažraný potvory. Všechny v krámě nás donutil zamyslet se nad tím, jestli máme tedy rok
co rok kupovat něco v zahradnictví, když nám to stejně zajde nebo nám to sežerou slimáci a ještě nás na to nikdo neupozorní.
Už se těším, jak ve všech zahradnictvích a hobby centrech budou cedulky, na kterých vedle ceny bude napsáno, nepřezimuje –
vymrzne, chutná slimákům, rychle vadne, nesvítí-li slunce nekvete, nejsou-li včely, nerodí. A na všem nejlépe větší cedule – AKCE.
Pokud, i přesto, budete chtít na své zahradě něco pěstovat, musíte slimáky hubit. Podle odborníků je nejúčinnější metodou jejich
sběr, ale musíte je odnést daleko, aby se nevrátili. A pochopitelně je sbírejte v noci nebo ráno po dešti. Metoda pro otrlejší povahy
a osvědčená - napichovat je na tyč s bodcem nebo je rozkrojit napůl či zašlápnout. Prý tato metoda patří k šetrnějším, protože plži
umírají okamžitě. Tak přeju pěkné napichování, zašlapávání a řezání vejpůl ať zachráníte víc než loni. Když je tady tak krásně a to
nemusíme bydlet přímo na samotě u lesa.
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Zprávy z davelského fotbalu
Vážení příznivci davelského fotbalu a čtenáři Soutoku. Blíží se závěr jarní sezóny ročníku 2009/10. Chybí tři kola do konce. Jak
jsme informovali v předchozích číslech Soutoku, máme v soutěži 2 mužstva dospělých – „A“ a „B“. „A“ mužstvo hraje Okresní přebor.
V jarní části jsme poměrně dobře odstartovali, ale v současné době jsme, bohužel, i vinou zranění a následných porážek, na hranici
sestupu. V jarní části jsme zatím 2x krát zvítězili, 3x krát remizovali a 5x krát prohráli – skóre 11 : 20. Celkově jsme na 13. místě
s 23 body, 6 – 5 – 12, 28 : 53. V posledních zápasech se budeme snažit uchovat pro nás Okr. přebor. Nejlepšími střelci jsou
P. Dudek 6 a D. Uher 5 brankami. Trenérem mužstva je V. Švejda jr., vedoucím Z. Houdek. Oddílovým pomezním rozhodčím je dlouhodobě V.Šimůnek. O hřiště, dresy a kabiny se se stále velmi dobře stará současný předseda oddílu J. Blažek. Jemu se snaží pomáhat
Z. Houdek, J. Stracený, A. Mlejnský a J. Prokůpek a jejich Ivety.
„B“ mužstvo má jarní část soutěže poměrně úspěšnou – 7x krát zvítězilo a 5x krát prohrálo se skóre 36 : 23. Před koncem soutěže
je kolem 10. místa s 31 body, 10 – 1 – 14, 65 : 55. Nejlepšími střelci jsou R. Tloušť 13, J. Hejzlar 11 a D. Uher 9 brankami. V mužstvu
nastupovalo množství mladých hráčů, které doplňovali někteří starší hráči.
Např. T. Zunt, P. Dudek, V. Blažek /prostřední/ aj. Zejména V. Blažek patřil ze starších hráčů k těm nejobětavějším, neboť často
hrál za obě naše mužstva. Vedoucím a trenérem „B“ byl obětavě P. Obermajer.
Jak zakončila soutěže naše dvě mužstva vás budeme informovat v některém dalším čísle Soutoku.
Ještě bychom chtěli čtenářům připomenout, že na našem hřišti a při ZŠ se nadále úspěšně rozvíjí Povltavská fotbalová
akademie. Mladší přípravka suverénně vede svoji soutěž a starší přípravka je na předních místech.
												

Josef Stracený

Sportovní hala nemá prázdniny
Prázdniny nemáme, ale provoz bude trochu jiný než v zimní sezóně. Bude méně turnajů a změní se nám i otevírací doba:
Pondělí, středa 		
Úterý, čtvrtek		
Pátek			
Sobota, neděle		

8:30 - 11:30
–––––––––
8:30 - 11:30
–––––––––

16:00-21:00
16:00-21:00
16:00-20:00
16:00-20:00

Aerobic • Úterní aerobic poběží pouze do konce června a rozběhne se opět v září.  Nedělní aerobic se koná po celé léto jako
obvykle. Volejbal • I v průběhu prázdnin se chceme scházet na rekreačním volejbale . Přijďte nás podpořit každou neděli od
19:30 hod. Badminton • V pondělí od 18:30 pro začátečníky, ve 20:00 nastupují pokročilí, nebo alespoň mírně pokročilí. V září se
chystá turnaj. Florbal • Ve čtvrtek od 19:30. Zveme nové hráče! I ve florbale se chystá turnaj na září.

Na léto jsme pro vás připravili několik výhodných akcí:
–
–

Podpoříme tu hezčí část lidstva ve snaze o perfektní postavu - od června do září dostane
každá návštěvnice fitness L-karnitin (látka napomáhající odbourávání tuků) zdarma.
Milovníkům squashe a badmintonu nebude účtováno půjčovné za rakety a míčky

Od září jsou pro vás připraveny novinky:
Zumba!!! • Jedná se kombinaci aerobicu a tanečních latinskoamerických prvků.
Cvičí se na impulzivní latinskoamerickou hudbu.
Relaxační a sportovní masáže, které budou probíhat v nově připravených místnostech.

							

Na setkání při sportu i po něm se těší
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Laššák Jan
www.haladavle.cz, tel.: 732 143 943

Vítáme Vás
v Davle Marině!

K Davli patří Vltava. A k Vltavě patří lodě a vše co s nimi souvisí. Lodní turistika, vodní sporty, rybaření i obchod s řekou spojený. Konec konců jeden z nejstarších a stále fungujících spolků v Davli nese jméno Vltavan. Již druhým rokem se pokračuje v budování projektu Davle Marina, který slouží všem, kteří mají rádi lodě. To vše v krásné přírodě davelského údolí při soutoku Vltavy
se Sázavou. Většina obyvatel Davle a okolí pravděpodobně ocení možnost vypůjčení cenově nenáročné lodičky či šlapadla, anebo
v případě rodinné oslavy, pontonové lodě s kapacitou 10 osob, která je k pronájmu včetně kapitána. Ti, kteří mají lodě jako koníčka,
pak mohou využít některých dalších nabídek mariny. Od kotvení, přes drobný servis, pojištění, zimování až po možnost pronájmu
plavidla, či nákupu motoru, člunu, lodě a jejich příslušenství.
V letošním roce marina představuje několik novinek. Asi nejdůležitější bude kotvení na nově budovaném dřevěném doku.
Kotvící místa budou moci využít členové, kteří zde budou dlouhodobě stát se svými plavidly, stejně tak jako říční turisté,
kteří na své lodi mohou cestovat od Severního moře po Labi, Vltavě a snad již brzy až po Českých Budějovic. Pro ně bude sloužit
tzv. servisní místo.
Vltava u nás nabízí několik variant překrásných výletů. Na lodičce se můžeme projet po Sázavě, na větší lodi se klidně vydáme
do Prahy až ke Karlovu mostu, či ještě dál. Asi nejhezčí výlet je na bývalé Svatojánské proudy směrem na slapskou přehradu.
Pro ty, kteří by chtěli začít s řízením lodě, bude možné ve spolupráci se Státní plavební správou zorganizovat tzv. „kapitánské
zkoušky“, oficiálně - získání průkazu Vůdce malého plavidla. Pokud se podaří získat alespoň 15 zájemců, bude možné zorganizovat 2-denní školení přímo v Davli. Zájemci se mohou informovat v marině. Tento průkaz opravňuje držitele řídit motorový člun
s výkonem nad 5 koní. Davle Marina zastupuje přední světové producenty, jejichž široké výrobní spektrum pokryje většinu potřeb
milovníků motorových lodí, např Mariah, Yamaha, Sea Fox.
Dále je možné využít nabídek jako prodej použitých lodí. Davle Marina zprostředkuje prodej lodě i stávajícím majitelům.
Aktuální nabídka je vždy na webových stránkách. Loď je zároveň možno okamžitě pojistit a nechat si provézt základní servis.
Půjčovna lodí v současné době nabízí motorové loď ky s motorem 3,5 hp, šlapadla, bumper boats - šťouchadla - pro děti, ale
i dospělé, pontonovou loď pro výlety rodin či skupin přátel do 10 osob a motorový člun Bayliner 185 s motorem 130 hp (pro zkušené či s kapitánem).
Veškeré informace naleznete na www.DavleMarina.cz. V případě dotazů kontaktujte emailem na info@DavleMarina.cz
nebo telefonicky 602 222 710, 602 315 610. Anebo se prostě přijďte podívat. Rádi vás uvidíme.
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Petr Boháček

Stolní tenis/ping-pong –
sport pro každý věk
Tento sport se díky vstřícnému postoji vedení Základní školy v Davli uskutečňuje v tělocvičně v období od září do dubna více
jak deset roků. Postupně se z kolektivu cca 15 hráčů vyčlenila skupinka zdatnějších, kteří se přihlásili do soutěže a provozují ho se
střídavými úspěchy dodnes. Já bych si dovolil napsat několik vět o zbývajících sportovcích amatérech, kteří po odchodu „hráčské
elity“ zůstali a dále pokračují v činnosti. Tato skupina se postupně doplnila a rozrostla na 16-18 členů a ve zmíněném období se
schází v tělocvičně každé úterý a pátek od 18:00 do 20:00 hodin. Komunikaci s vedením ZŠ v Davli, pokladnu a nákup míčků případně sítěk na 3 ping-pongové stoly má na starosti V. Rada. Zpravidla po letní přestávce u všech nastupuje abstinenční syndrom.
Těší se na opětovné zahájení sportovní sezóny. A není divu. Hráčský amatérský kádr sdružuje řadu věkových kategorií od 30
do 83 let a nejen mužského, ale i ženského pohlaví. Tři ženy ( V. Bardová, D. Michalová a I. Sadílková) tvoří solidní základ pro
gentlemanské chování někdy hrubší mužské poloviny kolektivu. Osmdesátníka máme jednoho (Z. Trnka), sedmdesátníků
v hráčském kádru je pět (A. Kaschte, M. Mifka, V. Prokůpek, L. Řehák a E. Slanec,), šedesátníků také pět (J. Břečka, E. Chlebovský,
S. Kratochvíl, F. Pitelka a V. Rada).
Ostatní mužskou část kolektivu tvoří „omladina“ (J. Hájek, A. Kopřiva, O. Kotáb, M. Kozák, Z. Pšenička, J. Prokůpek). Občasnými
účastníky, kteří se zapojí do hry je i L. Macek a V. Bouška). Ženskou část kolektivu nezařazuji, protože zůstává stále mladá. Zpravidla
po skončení úterní a páteční hry zdravá část hráčského kádru odchází zhodnotit výsledky hry do některé z místních restaurací.
Každoročně před vánočními svátky a na ukončení sezóny v dubnu je tradičně uspořádán turnaj ve čtyřhrách. Letos se turnaj konal
16. dubna s tímto výsledkem:
1. E. Chlebovský – V. Prokůpek		
2. M. Kozák – M. Mifka			
3. L. Řehák – E. Slanec 			
4. O. Kotáb – J. Břečka			
a další...

14
10
10
10

bodů		
bodů
bodů
bodů

Turnaj byl vyrovnaný, o čemž svědčí stejný počet bodů u 2.- 4. umístění. Organizačně se na zajištění turnaje podílel V. Prokůpek
a A. Kopřiva. Ceny, o které se hraje, obstarávají sami účastníci turnaje a ty si pak vybírají hráči v pořadí, jak se umístili v turnaji. Na
ukončení sezóny a vyhodnocení výsledků turnaje v letošním roce jsme se sešli v nově vybudované společenské místnosti ve sportovním areálu v Davli. Zde byla zajištěna skvělá večeře, občerstvení a neformální kytarová hudební produkce kytaristů V. Prokůpka
a M. Mifky.
Současně tímto článkem si dovolujeme pozvat do našeho kolektivu při zahájení ping-pongové sezóny v září 2010 další zájemce,
kteří ještě váhají a nemají odvahu sportovat. Všichni budou vítáni.
													

MVDr. E. Slanec

Jedna Paní Povídala
Údolí Záhořanského potoka bylo 1. 5. plné lampionů štěstí :-)
Klíče od uzamčeného neoznačeného veřejného WC na parkovišti jsou na úřadě.
Po pracovní době a o víkendech musíme vydržet. A držet :-)
Bude ještě někdy vítání občánků?
Maminky, těšte se, prý bude dětské hřiště naproti stavebninám :-)
Snad jenom 10 % řidičů dodržuje předepsanou rychlost 50 km/hod, říká radar!
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Vaše JPP nápady pište na jpp@obecdavle.cz

Pozvánka na 75 let
trvání hasičského sboru

ve Sloupu!
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