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Modrá stuha patří Davli
Účast Davle v soutěži Vesnice roku Středočeského kraje byla opět úspěšná.
Získali jsme v silné konkurenci 36 obcí
Modrou stuhu za společenský život a Cenu naděje pro živý venkov,
kde v rámci této ceny budeme bojovat
i v celorepublikovém kole o vítězství.
Letošní ročník byl pro nás velkou výzvou, protože po loňském roce, kdy
jsme získali Bílou stuhou za činnost mládeže, jsme se o ni podle pravidel soutěže nemohli ucházet. Získat stuhu v soutěži je nejen velká čest, ocenění práce
nás všech, ale je též spojena s peněžitou
odměnou a zviditelněním Davle v celé
České republice.
Komise nás navštívila ve středu
11. června v 16 hodin a na prohlídku
městyse měla vyhrazeny dvě hodiny.
Naši prezentaci jsme zahájili v mateřské škole, kde si děti připravily krátký
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kulturní program, ukázali jsme novou
i starou budovu a projekt zahrady
„kouzelný přístav“, na který jsme obdrželi dotaci od Státního fondu životního prostředí. Cestou do objektu
Vltavanky jsme představili opravenou
silnici Jílovskou a kulturní komise prezentovala společenský život v Davli.
Cestou přes Starý davelský most architekti z City upgrade nastínili svou vizi
rozvoje městyse Davle a připravovaný
projekt Ostrov – studentská architektonická dílna. Na davelské straně uvítal
hodnotitelskou komisi spolek Vltavan
Davle, který ji doprovodil do opraveného objektu Vltavanky, kde má svou
klubovnu a muzeum. Vltavan zde ko-

misi v předstihu nastínil průběh oslav na Ostrově u příležitosti získání titulu Vorařská
obec. Komise si se zájmem
prohlédla celý objekt včetně centra Lundonie. Pak
jsme zašli do místní knihovny a obřadní síně, kde jsme
představili naše „povinné
dokumenty“. Další zastávkou byla základní škola, kde
jsme museli ukázat úspěchy naší mládeže na poli
sportovním (mladí hasiči
Sloup, Judo Davle, FBK Davle – mladí
florbalisté) i v ochraně životního prostředí (Ekofest), jelikož kvalita se posunula od minulého roku o pořádný
kus dále. Cestou na sportovní hřiště
Slavoje, kde Povltavská fotbalová akademie ukázala svůj trénink, představil
svou činnost Daveláček. Hasiči z Davle
a Sloupu čekali na komisi v parku, kde
v krátkosti shrnuli úspěchy při ochraně
majetku a životů při činnosti zásahové jednotky, ukázali svou historickou
techniku a prezentovali své zapojení
do kulturního dění v Davli. Následovat
měla prezentace Vize rozvoje městyse
Davle. Bohužel než komise dorazila
do parku, bouřka strhala plakáty vize.
Naštěstí to byla jediná nepříjemnost a po loňské povodni i maličkost. Po malém
občerstvení komise odjela
a prostor parku zůstal vyhrazen Davelákům, kteří si
udělali čas a přišli hodnotící
komisi ukázat, co pro rozvoj
a společenský život městyse dělají. Poděkování patří
pokračování na str. 1
Soutok 4/2014
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Mimořádné veřejné zasedání
23. zasedání zastupitelstva městyse Davle
proběhlo 26. 5. 2014 v Obřadní síni městyse
Davle, kde zastupitelé projednávali následující body:
1. Schválení „Smlouvy o dílo“ na vypracování projektové dokumentace
„Nástavba ZŠ Davle“ s firmou Milota
Kladno, spol. s r. o. Firma Milota Kladno, spol. s r. o., vyhrála vypracování projektové dokumentace na základě výběrového
řízení za cenu 350 000 Kč bez DPH.

2. Schválení „Kupní smlouvy“ na „Kompostéry“ s firmou JRK Bio Waste Management, s. r. o. Firma JRK Bio Waste Management, spol. s r. o., vyhrála výběrové řízení
„Nakládání s bioodpady v Davli – kompostéry“ za cenu 495 950 Kč bez DPH.
3. Schválení „Smlouvy o dílo“ na dodavatele stavebních prací „Oprava komunikací po povodni 2013“ s firmou Pozemní
Komunikace Bohemia, a. s. Firma Pozemní
Komunikace Bohemia, a. s., vyhrála stavební

24. zasedání zastupitelstva
24. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Davle se konalo 26. 6. 2014 v salonku Hotelu Pivovar. Na začátku zasedání byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání a zastupitelé
vzali na vědomí rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2014 (příjmy: 8001 tis. Kč; výdaje: 6018 tis.
Kč; na účtech k 31. 3. 2014 – 8324 tis. Kč).
Zastupitelé schválili následující body:
Úprava rozpočtu č. 3 v roce 2014 – příjmy
27 068 tis. Kč; výdaje 30 218 tis. Kč. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji na účtech je z důvodu
přijaté loňské dotace na akci „Oprava povodňových škod na místních komunikacích“,
která se bude realizovat v letošním roce.
Závěrečný účet městyse Davle za rok
2013 – rozpočtové příjmy městyse včetně
přijatých dotací ve výši 17 762 000 Kč byly
schválenými úpravami navýšeny na konečných 34 613 744 Kč. Celkové příjmy městyse
za rok 2013 činily 34 613 376,86 Kč bez konsolidace. Rozpočtové výdaje na rok 2013
ve výši 17 205 000 Kč byly schválenými úpravami navýšeny na konečných 29 998 465 Kč.
Celkové výdaje městyse Davle za rok 2013 činily 29 998 618,38 Kč bez konsolidace. V roce
2013 byla zaznamenána převaha příjmů nad
výdaji ve výši 4 614 758,48 Kč. V současné
době nemá městys Davle žádný úvěr.
Vzhledem k údajům o hospodaření městyse
a závěrům kontroly hospodaření za sledované období, schvaluje zastupitelstvo závěrečný účet městyse za rok 2013 s výhradou
a přijetím opatření.
Účetní závěrky pro městys Davle, MŠ, ZŠ, ŠJ
za rok 2013.
Pronájem části pozemkové parcely
p. č. 86/1 v k. ú. Davle – 250 m2 za 1750 Kč/
rok paní Ludmile Braunové a paní Šárce
Hajné, obě bytem Kiliánská 256, 252 06 Davle a pronájem části pozemkové parcely
p. č. 197/32 v k. ú. Sázava u Davle – 80 m2
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za 560 Kč/rok manželům Josefovi a Aleně
Kolouškovým, bytem Kaňkovského 1235/14,
182 00 Praha 8, jako přístupové komunikaci
k jejich chatě č. e. 150 v k. ú. Sázava u Davle.
Smlouva o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4, IČO: 251 34 701, včetně dodatku č. 1, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Smlouva o převzetí odpadů na zařízení
pro sběr a třídění odpadu s firmou AVE CZ
odpadové hospodářství, spol. s r. o.,
se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,
IČ: 493 56 089, dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění.
Přijetí daru – pozemkových parcel v lokalitě Nad Orionem – 197/43; 197/50, 52, 55,
58, 59, 83 a 199/30 v k. ú. Davle do vlastnictví
městyse Davle od Arcibiskupství pražského.
Přijetí daru – inženýrské sítě (vodovod
včetně osazených vodoměrů, kanalizace
splašková, prodloužení tlakové kanalizace
splaškové, slaboproud – sdělovací kabelové vedení) a komunikace v lokalitě Nad
Orionem do vlastnictví městyse Davle
od Arcibiskupství pražského jako „Pověřeného účastníka“ zplnomocněného všemi
vlastníky stavebních pozemků v lokalitě
Nad Orionem.
Odkoupení stavební parcely st. 887
v k. ú. Davle od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 2000 Kč. Stavební parcela 887 se nachází pod stavbou
vodojemu v lokalitě Davle – Sloup.
Kupní smlouva na pozemek p. č. 246/1 –
ostatní plocha, silnice v k. ú. Sázava u Davle
(pozemek pod komunikací mezi mateřskou
školou a železničním nádražím), vzniklého oddělením z původního pozemku parc.

práce na základě výběrového řízení za cenu
3 005 230,43 Kč bez DPH.
4. Schválení Smlouvy o bezúplatném
převodu nemovité věci a smlouvu o zřízení věcného práva s ÚZSVM č. sml.
ÚZSVM/S/11940/2014-HMSU. Jde o pozemkovou parcelu PK 126/3 v k. ú. Davle –
pozemková parcela u Smuteční síně.
5. Schválení přijetí dotace z fondu Středočeského kraje v rámci Fondu kultury
a obnovy památek – podpora obecních
knihoven na obnovu části mobiliáře v místní
knihovně ve výši 45 000 Kč

Zastupitelé schválili všech pět bodů programu.

č. 246 v k. ú. Sázava u Davle, na základě GP
č. 402-1/2012. Cena za odkoupení pozemku
od Správy železniční dopravní cesty, s. o.,
bude 120 000 Kč. Vláda ČR udělila dne
5. května 2014 usnesením č. 329 souhlas
SŽDC k odprodeji předmětného pozemku.
Smlouva o poskytnutí dotace Výborem
Regionální rady Regionu soudržnosti
Střední Čechy ve výši 2 992 373,66 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Zkvalitnění autobusových zastávek v Davli“,
reg. č. CZ.1.15/1. 2. 00/80.01815.
Kupní smlouva na odkoupení spoluvlastnického podílu jedné poloviny (i. d. ½)
pozemkových parcel 501/1 a 503/17 v k.
ú. Davle od Evy Opravilové, bytem Kiliánská
243, 252 06 Davle, za cenu 25 435 Kč.
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje, Středočeský fond cestovního ruchu
ve výši 85 000 Kč a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt
„Cykloturistické odpočívadlo v Davli Sloupu“, číslo žádosti: FCR/OCR/017502/2014.
Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu s AVE
CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o.,
se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,
IČ: 493 56 089, číslo smlouvy 11026651.
Smlouva o dílo s firmou ENVI-PUR, spol. s r. o., se sídlem Na Vlnovce 13/4,
160 00 Praha 6-Dejvice, IČO: 251 66 077 –
úprava denitrifikace na ČOV Davle za cenu
196 047 Kč bez DPH.
Vyjádření se dle § 3056 NOZ k předkupnímu právu odprodeje chaty č. e. 64 v k.
ú. Davle JUDr. Alice Kotherová, bytem Tichonická 1278/48, 104 00 Praha 22-Uhříněves, je majitelkou rekreační chaty č. e. 64
v k. ú. Davle. Tato chata stojí na parcele 86/58 v k. ú. Davle, která je ve vlastnictví
městyse Davle. Ing. Jana Veselá jako zástupce paní JUDr. Alice Kotherové podala žádost
o vyjádření dle § 3056 k předkupnímu právu
k nabídce odkupu rekreační chaty č. e. 64
za cenu 300 000 Kč. Zastupitelstvo neschválilo odkoupení.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
měsíce červen a červenec byly pro nás
velmi hektické. Vše začalo Dnem dětí,
pokračovalo Ekofestem v parku, setkáním s komisí v soutěži Vesnice
roku 2014, speciálním kafíčkem s architekty, převzetím mezinárodního
ocenění Vorařská vesnice a oslavami
90 let vzniku Slavoje Davle. Všech
těchto akcí se zúčastnilo mnoho lidí
a právě díky nim jsme získali Modrou
stuhu za společenský život v soutěži
Vesnice roku 2014.
Komunikace Jílovská, podpořená
z dotačního titulu ROP Střední Čechy,
byla dokončena a už i fyzicky zkontrolována úředníky z ROP. Již nám jen
chybí slavnostní přestřižení pásky, které
by mělo proběhnout 12. srpna. V současné době probíhají rekonstrukce ulic
V Kejsíři a K Třešňovce, na které jsme
získali dotaci z Ministerstva dopravy.

Z téže dotace se začne ještě do měsíce
opravovat ulice V Borovíčku. Výběrové
řízení na opravu všech tří ulic vyhrála firma Pozemní komunikace Bohemia, a. s.
Všechny komunikace by měly být dokončeny do konce října. Zatím největší problém dělá v ulici V Kejsíři oprava
mostků, které byly povodní v roce 2013
silně poničeny. Omlouváme se proto
občanům, kteří jsou opravou ulic postiženi. Na základě výzvy č. 80 jsme podávali žádost na „Zkvalitnění autobusových zastávek“. V březnu tohoto roku
nám bylo potvrzeno, že naše žádost splnila kritéria přijatelnosti a udržitelnosti.
V červnu nám bylo oznámeno, že náš
projekt na základě bodového hodnocení uspěl a byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy. Letos 15. července byla podepsána smlouva už novým hejtmanem
Ing. Milošem Peterou. V současné době

Jak jsme třídili v roce 2013
V Davli v současné době třídíme – papír,
plasty, sklo bílé, sklo barevné, nápojové
kartony, kovy, oděvy, elektroodpady
a kompaktní zářivky.
V roce 2013 jsme vytřídili 139,514 tuny
plastů, papíru, skla a nápojových obalů a městys Davle obdržel od společ-

nosti EKOKOM částku 325 482 Kč, která
pokryla většinu nákladů na svoz. Díky
recyklaci a využití v rámci systému
EKOKOM bylo uspořeno 27 953 183 GJ
energie, tedy zhruba tolik energie,
co spotřebuje více než 310 000 domácností za rok. Městys Davle při-

probíhá výběrové řízení na dodavatele. Jedinou nevýhodou je, že se mohly
dát do žádosti o dotaci pouze zastávky,
které stojí na pozemcích městyse, takže třeba zastávky před ZŠ Davle v této
etapě nejsou. Plánujeme, že se postupně vymění i ostatní zastávky na náklady městyse i bez dotace. Koncem loňského roku jsme ještě podávali žádost
na Středočeský kraj na opravu komunikace Na Vinicích. Tato dotace bohužel
nebyla schválena, tak jsme se pokusili
podat žádost na základě výzvy č. 85
na ROP Střední Čechy. Dne 14. 7. nám
dorazila zpráva, že naše žádost splnila
kritéria. Zda nám dotaci schválí, bude
záležet na výši bodového hodnocení
našeho projektu a na komisi, která body
uděluje. V současné době ještě probíhá
výběrové řízení na dodavatele dětských hřišť do parku a na Sázavu. Během srpna bychom také chtěli konečně
vybudovat chodník mezi Balkánem
a bytovkami, který slibujeme už několik let. Tak snad se nám vše zdárně podaří. 
Jiří Prokůpek, starosta

spěl ke snížení emisí CO2 ekvivalentu
o 195,8 tuny.
Dále jsme k recyklaci odevzdali 58 televizí a 24 monitorů. Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané uspořili
12,43 MWh elektřiny, 240,71 litru ropy,
64,23 m3 vody a 0,82 tuny primárních
surovin. Tím jsme snížili emise skleníkových plynů o dalších 3,33 tuny CO2
ekvivalentu a produkci nebezpečných
odpadů o 12,16 tuny.

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí
Jelikož jsme ve volebním obvodu č. 18
sídlo Příbram, budou se v Davli konat
volby nejen do zastupitelstva městyse
Davle, ale i do Senátu Parlamentu ČR.
Volby budou probíhat:
• v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem do Senátu a do zastupitelstev obcí je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Ve druhém kole voleb do Senátu může
volit i občan, který alespoň druhý den
konání druhého kola voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská
ve volebním obvodu, kde kandiduje,
nadpoloviční většinu odevzdaných
platných hlasů. Případné hlasování
v tomto případě bude zahájeno šestý
den po ukončení hlasování v prvním
kole, to znamená, že případné dru-

hé kolo voleb do Senátu proběhne
ve dnech 17. a 18. října 2014.
V Davli budou volby probíhat ve dvou
volebních okrscích: obřadní síň městyse Davle, Na náměstí 63, Davle,
a v hasičské zbrojnici ve Sloupu,
Družstevní 21, Davle – Sloup.
Pokud se volič nemůže dostavit k volbám ze zdravotních důvodů, je možné
požádat volební komisi, aby vás navštívila s přenosnou volební urnou. V případě zájmu kontaktujte úřad městyse
Davle 257770238.
Soutok 4/2014
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dokončení ze str. 4
Řeznictví a uzenářství U Dolejších,
neb zasponzorovali celou akci uzenou
kýtou, a všem zúčastněným, kteří pomohli prezentací Davle svou účastí.
Vyhlášení výsledků 20. ročníku soutěže
Vesnice roku 2014 se konalo na konferenci „Poznáváme středočeské venkovy“
19. až 20. června v Srbech na Kladensku
za přítomnosti středočeského radního
pro regionální rozvoj Karla Horčičky.
Konference se z Davle zúčastnili starosta Jiří Prokůpek a místostarosta Jaromír

Němec a netrpělivě očekávali, kdy při
vyhlašování soutěže konečně uslyší slovo „Davle“. Nakonec ho zaslechli, a to
hned dvakrát.
Slavnostní oficiální vyhlášení soutěže
středočeská Vesnice roku 2014 se konalo v sobotu 19. července od 14 hodin

v obci Kněžice (okres
Nymburk) – obec oceněná Zlatou stuhou.
Za Davli se vyhlášení
zúčastnili starosta Jiří
Prokůpek a za spolek
Vltavan Davle Josef Bílek. Nechyběli ani zástupci dalších 35 obcí,
hejtman Středočeského kraje Miloš Petera,
poslankyně Věra Kovářová, senátorka Veronika Vrecionová a 400
lidí z Kněžice. Hrála dechová kapela, opékala
se čtyři selata, ochutnávala se nejlépe
oceněná koláčová cena – tzv. řepánky
z Kněžic. Po úvodních slovech se moderování ujali starostka z Hlavence Jarmila Smotlachová a starosta z Kamýku
nad Vltavou Petr Halada. Samotnému
vyhlašování předcházel zpěv státní hymny a pak došlo k vyhlašování
a předávání cen. Nejprve jsme získali
„Cenu naděje pro živý venkov“, která
postupuje do celostátního kola. Cenu
předávala starostovi Jiřímu Prokůpkovi
poslankyně Věra Kovářová. Po předání
Bílé, Zelené a Oranžové stuhy byl opět
vyvolán městys Davle k převzetí Modré stuhy za společenský život. Modrou
stuhu a diplom předávali starostovi zástupkyně z Ministerstva pro místní rozvoj Zdena Tuhá a radní Středočeského
kraje Karel Horčička. Sestřih z celé
akce je možné vidět na stránkách
http://www.regiotv.cz/index.php/reportaze/davle.
Po předání všech ocení byla prohlídka
zlatě ostužkované obce Kněžice samotným starostou Milanem Kazdou.

Návštěva hejtmana
Bývalý Středočeský hejtman Josef Řihák
6. června navštívil spolu se starostou Davle Jiřím Prokůpkem výrobnu Řeznictví
a uzenářství U DOLEJŠÍCH, spol. s r. o.,
v Davli. „Jde o úspěšnou středočeskou
firmu, která již dlouho získává ceny
v potravinářských soutěžích. Jejich výrobky jsou nositeli značky KLASA, také
jsou oceněny titulem VÝROBEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE. V roce 2012 napří-
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klad obdržela jejich trvanlivá klobása
FRANTÍK ocenění Středočeská regionální potravina a letos toto ocenění získala
trvanlivá klobása PEPÍK,“ uvedl tehdejší
hejtman Josef Řihák.
Provozovnou v Davli provázel hejtmana a starostu Davle majitel společnosti
František Dolejší starší. Hejtman si prohlédl provoz a seznámil se s více než
100letou historií firmy. Řeznictví bylo

Oslavy se vydařily a my se vydali se získanými cenami okolo 19. hodiny zpět
směrem do Davle. Na závěr bychom
chtěli poděkovat všem našim obyvatelům, spolkům a ostatním, kteří
se na získání Modré stuhy za společenský život podíleli, neboť tato stuha
patří právě jim.
Díky vám všem!!!
VÍTĚZOVÉ STŘEDOČESKÉ VESNICE
ROKU 2014
ZLATÁ STUHA, CELKOVÝ VÍTĚZ: KNĚŽICE
Modrá stuha za společenský život: Davle (Praha – západ)
Bílá stuha za činnost mládeže: Dolní
Hbity (Příbramsko)
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Vraný (Kladensko)
Zelená stuha za péči o zeleň a životní
prostředí: Soutice (Benešovsko)
Jiří Prokůpek, Jaromír Němec

založené v roce 1901, sleduje moderní
trendy v technologii zpracování masa
a masných výrobků.
Jiří Prokůpek a František Dolejší

Školní okénko

Slovo ředitelky
Milí Davelští,
zdravím vás a přeji vám příjemné letní
dny! Ač děti užívají dny prázdnin, v davelské škole se i v letních měsících stále pracuje. Naše školní budova je sice
krásná, ale má již svá léta. Díky dlouhodobé podpoře davelského zastupitelstva jsme mohli zahájit rekonstrukci
páteřních rozvodů vody a elektrického
vedení. Současně letní měsíce využíváme k rekonstrukci dalších učeben
– toto léto čekají na nové elektrické
rozvody, nové podlahy i výmalbu hned
čtyři učebny. Do třech učeben pořizujeme také nový nábytek – lavice, židle,
katedru a úložné skříňky.
V září uvítáme do naší školy rekordních 62 prvňáčků. Do školního věku
nám dorůstají silné ročníky a my
jsme na tuto vítanou posilu připraveni. Otevíráme tři první třídy, posílili jsme náš pedagogický tým o nové
kolegyně a kolegy. Naše paní učitelky se v průběhu uplynulého školního
roku intenzivně vzdělávaly v oblasti tvořivé matematiky, a tak výuku
ve dvou prvních třídách povedeme
podle metody prof. Hejného. Cílem
našeho snažení je od raného věku
v dětech podpořit přirozený zájem
o učení se v souvislostech, v reálných
prostředích a při skupinové práci.
Takové pojetí nejen matematiky je
dle mého názoru cestou moderního
vzdělávání. Navíc matematika bude
povinným maturitním předmětem
a její kvalitní výuka v základních školách je pro budoucí úspěchy maturantů zásadní.

V oblasti jazykové výuky pokračujeme
v zavedeném konceptu výuky angličtiny již od první třídy v časové dotaci
dvou vyučovacích hodin týdně. Od třetí třídy pak mají žáci tři hodiny angličtiny týdně. Na druhém stupni pak počet
hodin tohoto světového jazyka opět
narůstá. Od září 2013 povinně učíme
žáky od sedmého ročníku výše druhý
světový jazyk – žáci si vybírají mezi
němčinou, ruštinou a francouzštinou.
Pro podporu jazykového vzdělávání
se nám podařilo získat mimořádnou
dotaci na nákup aktuálních učebnic
a podpůrných výukových materiálů.
V závěru uplynulého školního roku
se naší škole, resp. mým kolegům a žákům, podařilo několik významných
úspěchů, které bych ráda představila
i vám čtenářům.
Druhý davelský Ekofest
Dne 6. 6. se v davelském parku konal
již 2. davelský Ekofest – celodenní
akce pro děti i dospělé s tematikou
poznání a ochrany přírody a životního prostředí. Akce proběhla za zájmu
úctyhodných 435 účastníků. Ekofest
měl dvě části: dopolední, edukativní,
zaměřenou na propagaci myšlenek
trvale udržitelného rozvoje – tj. soužití s přírodou, ochranu přírody, třídění a recyklaci odpadů. Tato tematika
byla doplněna sportovními soutěžemi,
výtvarnými aktivitami (většinou z recyklovatelných materiálů), velkoformátovým malováním a vzdělávacími aktivitami – přednášky zaměřené
na tematiku národních parků, seznámení s faunou a flórou našeho regionu. Do akce se aktivně zapojili členové
místních spolků – myslivci, hasiči, včelaři, rybáři, přírodovědci a občanská
sdružení (Daveláček a Hvozdík), kteří
přispěli do programu svými exponáty, pomocí,
ukázkami, přednáškami a tvořivými aktivitami.
Program obohatila kulturní vystoupení – bubnování
s dětmi a sestavy
našeho školního
kroužku aerobiku.
Odpolední část
měla více zážitko-

vou povahu a byla zaměřena na děti
z družiny, rodiče i veřejnost.
Děkuji tímto všem, kteří se na Ekofestu
podíleli svou prací, nápadem, materiální i finanční podporou. Velký dík patří paní učitelce Mgr. Simoně Neprašové, která celou akci organizovala.
Úspěchy našich sportovců
Velkou radost nám přinesl historický
úspěch Povltavské fotbalové akademie, které se podařilo v rekordním
čase postoupit mezi elitní žákovské
týmy do vrcholné fotbalové soutěže.
Děkuji tímto svému kolegovi Lukáši
Mrázovi za dlouhodobou práci s mladými sportovci a to nejen s těmi talentovanými, ale i s těmi, které fotbal
prostě „jenom baví“. Ve škole máme
i velmi úspěšné judisty – pod vedením
pana Ing. Miloslava Málka z TJ JUDO
Davle a jeho kolegů se naši žáci drží
na špičce nejen ve Středočeském kraji,
ale někteří dosahují již i republikových
a mezinárodních úspěchů. Opět se potvrzuje, že dlouhodobá, systematická
práce s dětmi od nejnižšího věku nese
své ovoce!
Právem pyšní jsme ale i na všechny
žáky naší školy, kteří v průběhu celého
školního roku reprezentovali davelskou školu i svůj městys v meziškolní
sportovní soutěži Středočeského kraje
a opět obhájili krásné 3. místo.
V letních měsících společně s panem
starostou připravujeme podklady pro
realizaci nástavby naší školy – měla
by mít podobu nového patra nad současnou „rovnou“ budovou a místo v ní
najde pět nových učeben, zázemí pro
pedagogy a další hygienická zařízení pro naše žáky. Nástavba je velkou
investicí městyse Davle a ráda bych
ocenila prozřetelnost a ochotu pana
starosty Prokůpka shánět potřebné
finanční zdroje na realizaci nástavby
a podporu celého současného davelského zastupitelstva této akci.
Těším se s vámi na shledání při slavnostním zahájení nového školního
roku, které se koná v tradičním čase
dne 1. září od 8 hodin na náměstíčku
před školou.
Jana Hrubá, ředitelka školy
Aktuální informace z davelské školy
najdete na www.zs-davle.cz a našem
Facebooku.
Soutok 4/2014
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Školská rada
Vážení rodiče, milí čtenáři,
také v prázdninovém čase si dovolujeme připomenout, že máte možnost kontaktovat zástupce školské rady a své příspěvky, podněty,
připomínky, návrhy a dotazy můžete
psát na e-mailovou adresu školské rady:
skolskaradadavle@seznam.cz.

Všechny vaše podněty jsou pro nás nesmírně cenné a velmi je přivítáme.
Školská rada se v novém školním roce
2014/2015 sejde na jednání v druhé
polovině měsíce září a nadále chceme
být vaším aktivním partnerem při řešení
školních otázek.
Přivítáme vaší spolupráci a velmi si vážíme podpory a pomoci rodičů, která
se škole dostává. Velkým přínosem je
zprostředkování a zajištění exkurzí,
přednášek v oboru, ve kterém pracujete
a který přiblížíte dětem. Pro finanční po-

moc má škola svůj Podpůrný fond a samozřejmě stále sbíráme papír, plastová
víčka, vadné elektro a mnohé další.
Těšíme se na osobní setkání ve škole
a vaši účast na školních akcích, kterých
škola během roku pořádá řadu.
Dětem, rodičům i pedagogickým pracovníkům přejeme šťastné vykročení
do nového školního roku. Hlavně s radostí a s úsměvem na tváři.
Krásný zbytek léta přejí
za školskou radu
Jana Slancová a Iveta Hessingová

Přání našim deváťákům
Školní rok 2013/2014 byl posledním
školním rokem v základní škole pro 18
našich žáků. Společně jsme se rozloučili při jejich vystoupení, vtipně a svěže
moderovaném Dominikou Julišovou
a Járou Soldánem. Deváťáci všem svým
vyučujícím (a že jich za těch devět let

bylo!) nejen mile poděkovali, ale také
hezky zazpívali. Zejména společné zpívání Klusovy Cesty s žáčky 2. A nás prostě „dostalo“.
Dominiko B., Lucko, Kačko, Adélo,
Dominiko J., Báro, Verčo, Jirko, Kubo,
Tomáši M., Vojto, Julo, Bilguune, Kris-

týno, Járo, Lukáši, Honzo a Tomáši K.,
ať se vám daří nejen v nových školách, ale v celém životě!

Okénko do školky

Rozloučení se školním rokem
Konec června proběhl v duchu výletů, které si pořádaly
třídy na přání dětí. Podívaly
se na ekofarmu na Závisti,
projely se parníkem po Slapské přehradě, navštívily ovčí
farmu na Šerpinách, podnikly výpravu za pokladem
do Záhořanského údolí.
Sladkou tečkou pro všechny
děti bylo pozvání od paní
učitelek na zmrzlinu.
Přejeme budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů ve škole a v září uvítáme nové
kamarády v naší mateřské
škole. 
Kolektiv učitelek
mateřské školy
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Voda, opravdový základ života
Teplé dny přinášejí zvýšený zájem o pitný režim. O tom, že pitný režim je pro nás důležitý,
že bez tekutin nemůžeme žít, nepochybuje
nikdo z nás. Které nápoje tvoří pitný režim
náš i našich dětí, o tom už přemýšlíme méně.
Za dob našich rodičů a prarodičů byla hlavním zdrojem pitného režimu obyčejná voda,
limonády byly doslova zpestřením. Jak je tomu
dnes? Obyčejnou vodu vystřídaly slazené nápoje, které jsou snadno dostupné (i pro děti)
a na trhu je jich celá škála. Pojďme nahlédnout
pod pokličku nápojů, které by základ našeho
pitného režimu rozhodně tvořit neměly.
Slazené nápoje a obezita?
Dětí s nadváhou a obezitou celosvětově stoupá. Podle údajů z roku 2005 trpělo nadváhou
a obezitou téměř 17 % dívek a 25 % chlapců.
Příčinou obezity není pouze jeden faktor, ale
souhra několika. Některé faktory ovlivnit nemůžeme, některé ano. Jde zejména kvalitu
našeho stravování i pitného režimu a míru pohybové aktivity. Slazené nápoje, které obsahují
nemálo cukru, jednoznačně přispívají k nárůstu tělesné hmotnosti.
Co se vám vybaví, když se řekne cukr? Většinou
si představíme kostku cukru. Vybavíme si tedy
tzv. cukr volný. Pozor, cukrem se obohacují
mnohé potraviny i nápoje. Cukr je zde schovaný, a proto ho označujeme jako skrytý. Kolik
kostek cukru se schovává ve sladkém pečivu,
cukrovinkách, ochucených mléčných výrobcích či slazených nápojích, to si mnohdy nedokážeme představit.
A co naše zdraví?
Slazené nápoje v sobě ukrývají nemalou energetickou hodnotu v tekuté podobě. Kromě
energie z potravin tak navíc přijímáme energii
i z nápojů. V pitném režimu mnoha dětí (ale
i dospělých) převažují nápoje slazené a v kombinaci s nízkou pohybovou aktivitou dochází
k nárůstu tělesné hmotnosti. Nadváha a obezita nejsou jen estetickou vadou, ale příčinou
metabolických, srdečně-cévních, pohybových,
trávicích, gynekologických i psychosociálních
poruch.
Z nutričního hlediska neobsahují slazené nápoje žádné hodnotné živiny. Potraviny poskytují
našemu tělu sacharidy, kvalitní bílkoviny, tuky,
vitaminy a minerální látky. Slazené nápoje nám
dodají jen cukr, umělá sladidla, sirupy, barviva,
aromata, konzervanty, některé i kofein a kyselinu fosforečnou.
Víme, co pijeme?
Mezi nejoblíbenější nápoje patří nápoje kolové
(coca-cola, kofola). Superlativem NEJ končíme.
Pečlivým prozkoumání etikety totiž zjistíme,
že pro pitný režim školáků rozhodně tím „NEJ“

nejsou. V jednom litru coca-coly je rozpuštěno
27 kostek cukru, kofein a kyselina fosforečná.
Tyto látky jsou pro pravidelný příjem u dětí zcela nevhodné. Kofein způsobuje roztěkanost,
nesoustředěnost a nervozitu, navíc působí jako
diuretikum (vede ke zvýšenému vylučování
vody z organismu). Fosfor, jehož zdrojem je kyselina fosforečná, je minerální látka důležitá
pro správný stav zubů a kostí. Z pestré stravy
získáme fosforu dostatek. Nebezpečný je jeho
nadbytek, ke kterému může vyšší příjem coca-coly přispívat. Nadbytečný fosfor se z těla vyloučí, ale bohužel s ním také vápník, na který
se fosfor při vylučování váže. Vápník je důležitý
pro správný růst a vývoj kostí. Pro stavbu kvalitní kostní hmoty je určující dětství a dospívání,
v pozdějším věku ze zásob jen čerpáme.
„Lepší“ variantou kolového nápoje se zdát kofola. V ní nenajdeme kyselinu fosforečnou ani tolik
cukru a kofeinu, ale obsahuje konzervant benzoan sodný. Podle studií je tato látka podezřelá
ze zvýšené hyperaktivity u hyperaktivních dětí.
Dalším nápojem s nemalým obsahem cukru
je džus. Výhodou je, že přiměřená konzumace
100% džusů může přispívat k naplnění denní
doporučené spotřeby ovoce. Sklenici neředěného džusu (250 ml) považujeme za jednu porci ovoce. Méně příznivý je fakt, že džusy obsahují relativně vysoký obsah cukru (ve 200 ml
sklenici 100% pomerančového džusu najdeme
pět kostek cukru) a organických kyselin, které
poškozují zubní sklovinu. Džusy pijme pouze pro zpestření a řeďme je vodou v poměru
alespoň 1:1. Nemalou energetickou hodnotu
mají i ochucené minerálky, pramenité vody,
limonády. Například láhev (1,5 l) pramenité
vody Korunní s příchutí citronu je energeticky srovnatelná s kvalitní snídaní (velký krajíc
chleba namazaný lučinou, obložený natvrdo
vařeným a rajčetem). Přestože je energetická
hodnota stejná, zastoupení živin stejné není.
Ukázková snídaně obsahuje kvalitní bílkoviny,
tuky a polysacharidy, slazený nápoj pouze cukry (74 g cukrů = 15 kostek cukru). Lehce pracující člověk by neměl překročit příjem cukru
60 g/den, dítě staršího školního věku 40 g/den.
Jak vidíme, vypitím jedné lahve velmi snadno
tuto hranici můžeme překročit.
Dětské nápoje (jupík, kubík, cappy junior, capri-sonne a další) lákají svým barevným vzhledem a nabídka v televizních reklamách je nepřetržitá. Je až neuvěřitelné, kolik cukru v sobě
ukrývají – osm kostek cukru v 300 ml lahvi kubíka, sedm kostek cukru v 330 ml lahvi jupíka,
pět kostek cukru v 250 ml nápoji cappy junior,
pět kostek cukru ve 200 ml nápoji capri-sonne
a tak dále. Jako bychom dětem nabídli hrst kostek cukru – kdo z nás by to udělal? V hrsti nikdo,
ale v nápojích spousta z nás!

Co s tím? Pijme vodu!
V první řadě je nutno apelovat na výchovu
ke správným návykům v rodině. Výchovným
prostředím je také škola. Snažme se omezit
nebo znesnadnit přístup dětí ke slazeným nápojům. Ve školní jídelně nepodávejme slazené nápoje jako výhradní zdroj pitného režimu
a ve školním prostředí obecně dětem nákup
slazených nápojů v automatech a bufetech
raději ani nenabízejme. Neučme děti zvykat si
na sladkou chuť. Největší podíl pitného režimu
ať tvoří pouze pitná neochucená voda.
Kolik tekutin denně?
Setkáváme se s mnohými doporučeními, která
potřebu tekutin ve formě nápojů dost nadhodnocují. Čím více, tím lépe nemusí v tomto případě platit. V tabulce pod článkem je uvedena
doporučená potřeba přívodu vody pro děti
různého věku za normálních podmínek (teplota prostředí, zdravotní stav, bez náročné pohybové aktivity). Pozor! Do celkového příjmu
vody se nezapočítávají pouze nápoje, ale také
tekutiny obsažené v potravinách bohatých
na vodu, jako je ovoce, zelenina, mléko, jogurty, zakysané mléčné výrobky, polévky apod.
Část vody se tvoří v těle samotném při tvorbě
energie z přijatých živin (metabolická voda).
Za předpokladu, že děti začnou nový den hrnkem čaje ke snídani, během školního vyučování vypijí přibližně 1000 ml neslazených tekutin,
součástí oběda bude talíř polévky, během dne
sní několik porcí ovoce a zeleniny a jeden tekutý mléčný výrobek, pak jejich příjem vody bude
dostačující.
O tom, zda má naše tělo vody dostatek, se můžeme jednoduše přesvědčit pouhým pohledem na barvu moče. Bezbarvá až lehce žlutá
poukazuje na dostatečnou hydrataci, zatímco
tmavá moč nás varuje a jako by, říká: „Napij se!“
Petra Košařová, ředitelka školní jídelny

Stravování pro veřejnost a firmy
Školní jídelna Davle nabízí možnost
odběru obědů pro veřejnost a firmy za
bezkonkurenční cenu:

hlavní jídlo + polévka
55 Kč
Výdej obědů každý pracovní den od
10.30 do 11.30 hodin
do jídlonosičů nebo termoboxů.
Pro více informací volejte 257 770 004
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Sport

Oslavy 90 let sportu v Davli
V sobotu 5. 7. odpoledne se v areálu TJ Slavoje Davle uskutečnily oslavy 90 let organizovaného sportu v Davli. Oslavy navštívilo ke čtyřem stovkám účastníků, vedle
současných a bývalých sportovců zástupci
Vltavana, Hasičských sborů z Davle a Sloupu a dalších občanů z Davle a okolí.
Nejdříve se utkala žákovská fotbalová
mužstva Povltavské fotbalové akademie
(PFA) a FC Jílového. Zápas skončil vý-

razně ve prospěch nového
účastníka 1. žákovské fotbalové ligy PFA – 11:4. Poté
mohli návštěvníci oslav
sledovat vystoupení úspěšných mladých judistů z klubu Judo Davle-Štěchovice
v čele s přeborníky Stč. kraje Ondřejem Kunclem a Michaelou Novotnou a dále
ukázku požárního útoku
malých hasiček a hasičů Hasičského sboru ze Sloupu.
V rámci oslav proběhl slavnostní křest nově vydané
brožury – Davle a sport 1924
– 2014. Křest vodou z Vltavy
provedli – autor brožury Karel Vančura, nejstarší bývalý
vynikající davelský sportovec Zdeněk Trnka, starosta
obce Jiří Prokůpek a člen
výboru TJ Slavoj Zdeněk
Houdek. Brožuru je možné
nadále zakoupit v davelské
knihovně, případně v klubovně Slavoje. Oceněni
drobnými dárky byli nejvěrnější fanoušci a bývalí aktivní sportovci Slavoje Davle,
poté květinami čtyři aktivní
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pomocnice Slavoje – Romana Houdková, Iveta Mlejnská, Iveta Nejtková a Eva
Zelenková. Celým programem účastníky
oslav provázel Martin Kavan (alias „pošťák Ondra“).
Vyvrcholením oslav bylo přátelské
utkání staré gardy Sparty Praha a Slavoje Davle. Slavnostní výkop provedl již vzpomínaný bývalý davelský
sportovec Zdeněk Trnka. V mužstvu

Sparty Praha nastoupila řada bývalých výborných fotbalistů, někteří
hrají v nižších soutěžích ještě dnes,
např. Marek Kincl, Jan Flachbart aj.
Za Spartu nastoupili i dva Daveláci

– rodák a současný hráč
a správce fotbalového
areálu Antonín Mlejnský
a přiženěný Luděk Stracený, jehož otec hrál dlouhá
léta za Davli, ze sousedních Štěchovic nastoupil
také internacionál Josef
Pešice. V davelském mužstvu se vystřídali současní
i bývalí davelští fotbalisté.
V utkání zvítězilo mužstvo
Sparty Praha v poměru
8:4. Po sportovním programu následovalo přátelské
posezení všech za doprovodu reprodukované hudby. Mnozí návštěvníci si
i zatančili. Domníváme se,
že se akce vydařila, čemuž
napomohlo, proti původní předpovědi, i příjemné
počasí. Na závěr bychom
chtěli ještě jednou poděkovat obecnímu zastupitelstvu a všem sponzorům
a podporovatelům za pomoc, bez které bychom tak
úspěšnou akci těžko mohli
pořádat.
Slavoj Davle

Sport

Fotbalové „jaro“ TJ Slavoj Davle
Jarní
část
soutěžního
ročníku
2013/2014 A – mužstvo zakončilo 14. 6.
vítězstvím na hřišti Slavoje Jesenice B
(2:1 v náš prospěch). Jarní část soutěže
jsme odehráli, jak s lepší hrou, tak hlavně s lepšími výsledky. Získali jsme 23
bodů proti 19 bodům v podzimní části.
Mužstvo se stabilizovalo, jediným „novým“ hráčem byl náš bývalý hráč se zkušenostmi v divizi (Libuš) a v I. A tř. (Hvozdnice) – Martin Fábera. Jeho příchod
byl pro mužstvo přínosem nejen herně
(téměř v každém odehraném zápase
vstřelil minimálně jednu branku), ale
i v pomoci při vedení tréninků. Spolu
s internacionálem Antonínem Mlejnským tvoří zkušenou dvojici, která je příkladem ostatním, zejména mladým hráčům, a to nejen svou hrou, ale celkovým

přístupem k fotbalu a TJ. Trenérem a vedoucím byli opět obětavě Petr Obermajer a Petr Fábera. Vedle stabilních hráčů
se v jarní části potvrdilo vhodné zařazení dvou nejmladších hráčů Jakuba Obermajera a Matěje Vodičky. Určitým problémem pro mužstvo byla opakovaná
zranění a nemoci našich „Pražáků“ Michala Vajdy a Martina Bartůňka. Naopak
pozitivem bylo, že se opět začali střídat
dva naši brankáři – Lukáš Fiala a Tomáš
Zunt. Nejlepšími střelci v celém ročníku
byli Antonín Mlejnský, Martin Fábera,
Václav Blažek, Jakub Houdek a Lukáš
Zelenka. Celou soutěž jsme ukončili
na 5. místě (III. tř. A.) se 42 body, skóre 41:34, 12 – výher, 6 – remíz, 8 – proher. Funkci správců zodpovědně a aktivně vykonávali opět Antonín Mlejnský

Judo Davle - Štěchovice
V druhé polovině června 2014 zajišťoval oddíl Judo na žádost pani ředitelky
Mgr. Hrubé ze ZŠ Davle sportovní program pro japonskou delegaci herců z Tokia z města Nirasaki, kteří v rámci kulturní
spolupráce s obcí Měchenice navštívili
také městečko a ZŠ v Davli, kde předvedli
japonské divadelní představení. Samotnému představení, kterého se zúčastnil
osobně i japonský velvyslanec, předcházela sportovní ukázka juda. Oddíl také
zajistil českého překladatele, který pomohl překlenout jazykovou bariéru.
Dne 5. července u příležitosti 90. výročí založení TJ Slavoj Davle předvedli
naši závodníci ukázky juda. Akci zajišťovala místopředsedkyně oddílu Dagmar Bendová a kouč závodního oddílu
trojnásobný mistr ČR v judo Mgr. Karel
Kuncl se svým synem Ondřejem, trojnásobným mistrem Sčk v judo, Míšou
Novotnou dvojnásobnou mistryní Sčk
v judo, vicemistrem Sčk v judo, Jaroslavem Padevětem a novou oddílovou nadějí z mláďat Jiřím Trachtou, třetí místo
na Sčk v judo 2014.

Ve dnech 3. až 6. 7. se v Rumburku
uskutečnil odborný seminář
v judo pořádaný kolegiem
Danů ČSJu zaměřený na zvyšování odbornosti a složení
zkoušky na vyšší technický
mistrovský stupeň Dan. Semináře se zúčastnil hl. trenér
oddílu Ing. Miloslav Málek – 3.
Dan, v rámci semináře odbornou
zkoušku na vyšší technický stupeň 2.
Dan úspěšně složili Ing. Milan Baše –
zástupce hl. trenéra a hostující trenér
Jakub Pejcha. Samotný seminář byl

a Zdeněk Houdek. Zápisy psala paní
Eva Zelenková (od jara píšeme zápisy
o utkání na PC). Pomezním utkání byl
po celý ročník obětavě Zdeněk Houdek.
Martin Zelenka celý rok fotoaparátem
dokumentoval naše zápasy (k nahlédhttp://zelidavle.rajce.idnes.cz).
nutí:
Kromě fotbalových zápasů se správcové, ale i velká část hráčů na jaře brigádně podílela na úpravě hrací plochy
a celého areálu, a to zejména s ohledem
na blížící se oslavy 90 let fotbalu v Davli. Po skončení soutěže jsme za velké
pomoci firmy Keyř provedli zapískování
a rekultivaci trávníku na hřišti. V těchto
dnech se rozbíhá letní příprava mužstva na nový ročník soutěže. Věříme,
že v příštím roce se našemu mužstvu
povede ještě lépe. Zveme všechny naše
příznivce na naše utkání. 1. mistrovské
utkání sehrajeme na našem hřišti 23. 8.
od 17 hod. s Klíncem.
Slavoj Davle

opětovně vzorově připravený místním
oddílem Judo Rumburk, stejně tak jako
domácí stravování. Překvapením pro
naše trenéry bylo složení hodnotící komise, tuto vedl předseda kolegia Danů
ČSju Jiří Velé 7. – Dan, a až z Ostravy
na zkoušky přijel Arpád Borbelý 6. – Dan, komisi doplnil sekretář kolegia Danů Tomáš
Buchar – 3. Dan. Členové
komise neodpustili našim
trenérům opravdu nic. A tak
uspění a složení zkoušky před
touto hvězdnou komisí a získání vyššího mistrovského stupně Dan
zaslouží opravdu uznání a upřímné blahopřání.
Ing. Miloslav Málek – předseda oddílu
Judo Davle-Štěchovice

inzerce
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Vorařská vesnice

Městys Davle VORAŘSKOU OBCÍ
Městys Davle byl, vzhledem k aktivitám
spolku Vltavan založeného v roce 1897,
za dlouholetou podpůrnou a kulturní
činnost mezi členy Vltavanu a pro další
spoluobčany oceněn Mezinárodní asociací vorařských spolků (ITRA) titulem

„Vorařská obec“. Jde o mezinárodní ocenění – jediné v Praze a Středočeském
kraji, třetí v České republice a celkově
26. v rámci Evropské unie.
Českou republiku při této příležitosti
navštívil pan Angel Portet, prezident
ITRA s manželkou. Na letišti v Praze jej již
v pátek přivítali zástupci Vltavanu Čechy,
hosté byli ubytováni v hotelu Olšanka.
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V sobotu ráno vzácnou návštěvu přivítali davelští Vltavané. V pamětní síni s malým občerstvením předvedli nedávno
uspořádané muzeum, prohlédli si místa
spojená se vznikem Vltavanu a pomníky
plavcům u přístaviště. Pak hosté odjeli

ke Slapské přehradě a položili kytici u sochy sv. Jana Nepomuckého, po obědě si
s Ing. Camplíkem prohlédli hlavní pražské památky a večer ukončila společná
večeře v restauraci U Fleků.
Slavnostní předání dekretu a příslušné
standarty panem Portetem se uskutečnilo 29. června v rámci tradiční pouti
na Ostrově u Davle. Proč právě tam? Prv-

ní zprávy o této lokalitě pocházejí z roku
999, kdy zde byl v blízkosti Davle českým
knížetem Boleslavem II. založen třetí
klášter v Čechách. Ostrovský klášter Stětí sv. Jana Křtitele, zmiňovaný písemně
v polovině 13. století, je významnou historickou památkou Davle i okolí. První písemná zmínka o obci Davle je pak v bule
papeže Klimenta V. z roku 1310. Hlavním
spojením obce se světem, s okolím a Prahou byla řeka Vltava, která po řadu staletí
byla živitelkou místních lidí. Proto zastupitelstvo Davle a spolek Vltavan spolu
s farností ve Štěchovicích obě významné
události, svatojánskou pouť a předání
titulu Mezinárodní vorařské asociace „Vorařská obec“, uskutečnily na Ostrově.
Po krátkém přivítání více než 400 hostů panem farářem Pawlem Adamem
Dębekem a starostou městyse Davle

Vorařská vesnice

byla kardinálem Dominikem Dukou
celebrována mše. V závěru mše pan
Angel Portet předal do rukou starosty
Jiřího Prokůpka prapor Mezinárodní
vorařské asociace, který s požehnáním
občanům a členům spolků Vltavan pan
kardinál posvětil. Dekret o udělení titulu „Davle – Mezinárodní vorařská
obec“ byl na místě podepsán kardinálem Dominikem Dukou (arcibiskup
pražský), Angelem Portetem (prezident mezinárodní vorařské asociace),
Ing. Jaroslavem Camplíkem (prezident
Vltavanu Čechy), MVDr. Františkem
Dolejším (předseda spolku Vltavan
Davle), Mgr. Jiřím Prokůpkem (starosta
městyse Davle).
Příprava celé akce počínaje již příletem
pana Porteta, úpravou částí Ostrova,
zajištěním přepravy účastníků parníkem Vltava na Ostrov a zpět a následně autobusem ke kostelu sv. Kiliána
vyžadovaly značné úsilí všech zainteresovaných. Zde bychom chtěli poděkovat zejména výboru Vltavanu Davle,
pracovníkům městyse Davle a věří-

cím z bezprostřední blízkosti farnosti
ve Štěchovicích a také hejtmanovi Středočeského kraje, díky kterému jsme
získali na tuto akci dotaci ve výši 65 tis.
Kč. Společná akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků. Počasí bylo

V odpoledních hodinách byly v Hotelu
Pivovar za účasti členů Vltavanu Davle,
spřátelených spolků z Prahy, Štěchovic, Purkarce, Dělnické besedy Havlíček
v Řevnicích a místních občanů slavnostně ukončeny oslavy titulu Vorařská
obec, k tanci a poslechu hrála kapela
Týnečanka. Ještě před zahájením odpoledního programu mezi účastníky
zavítal s pozdravem pan kardinál Duka,
kterému pak na rozloučenou zahrála
sólo na trubku Simonka Šmejkalová.
Kardinálu Dukovi bylo uděleno čestné
členství ve spolku Vltavan Davle stejně
tak jako panu prezidentovi Angelu Portetovi, kterému byly na závěr jeho mise
předány dary.
Že šlo o organizačně náročnou akci, lze
usoudit i z poděkování pana A. Porteta, který po příjezdu domů zaslal děkovný e-mail, ve kterém napsal: „Chtěl
bych poděkovat za pozornost, kterou jste
nám věnovali a jež byla nad rámec toho,
s čím jsem se kdy jako prezident meziná-

přívětivé, přeprava parníkem na Ostrov
a zpět díky Pražské paroplavební společnosti, a. s., příjemná. Důstojný rámec
mělo rovněž krátké
zastavení u kostela
sv. Kiliána po ukončení mše na Ostrově, které za účasti zástupců
obce, spolků Vltavanu
a církevních hodnostářů nabídlo výklad
o historii kostela, výstavku fotografií, varhanní koncert se zpěvem a pohoštění.

rodní vorařské asociace setkal. Pečovali
jste o nás mimořádným způsobem. Měli
jsme fantastický hotel, k dispozici auto,
jedli jsme ve vašich typických restauracích. Ukázali jste nám krásné kouty Prahy
a Vltavy se všemi detaily – od kytice růží,
kterou dostala moje manželka při příletu, až po čestné členství Vltavanu Davle.
Doufám, že obdržený titul bude pro obec
Davli k užitku.“
Za zdárný průběh těchto oslav chceme
všem, kteří se na nich podíleli, z celého srdce poděkovat. Také ony potvrzují oprávněnost získání Modré stuhy
v rámci letošní soutěže Vesnice roku.
Mgr. Jiří Prokůpek a MVDr. Eduard Slanec
Soutok 4/2014
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Aktuálně z místních spolků

Hasiči Sloup – krajská sportovní klání a další akce
Z květnových okrskových a okresních
kol postoupili do vyšší soutěže mladí
hasiči, dorostenky, dorostenci a ženské
družstvo. Bohužel se tak nepodařilo navázat na mimořádný loňský úspěch, kdy
do krajského kola postoupili i naši muži.
Nutno říci, že ti se letos o tento postup
ani nepokoušeli, neboť se zaměřili na své
působení hlavně v hasičských sportovních ligách.
Z okrskového kola, které se konalo
10. května na hřišti v Bojanovicích, suverénně postoupilo družstvo našich žen
s časem 21,71 s. V okresním kole se jim
z počátku dařilo, obsadily první místo
v bězích na 100 m překážek i následné
štafetě 4x100 m. Požární útok měl být
jen potvrzením jejich dobré připravenosti. Bohužel jim při útoku praskla hadice,
a tak byl pokus neplatný. Děvčata získala
2. místo a neměla postoupit do krajského
kola. Družstvo na 1. místě se však svého
účinkování v krajském kole vzdalo a naše
děvčata mohla vyrazit na tradiční místo konání do Nymburka. Díky zraněním
a nemocem bojovaly v pozměněné sestavě, což trošičku ovlivnilo výsledky. Nicméně holky ukázaly, že jsou velké bojovnice,
a v hasičské „královské disciplíně“ – požárním útoku vybojovaly nádherné 3. místo.
Celkově se umístily na pěkném 6. místě.
Dorostenky po „formálním“ postupu
v okresním kole 31. května jely zabojovat 22. června do Vlašimi na krajské kolo
dorostu. Připraveny byly na výbornou,
a tak chtěly porovnat své síly se stejně
dobře připravenými soupeřkami. Přešly bez problémů přes testové otázky
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(1. místo), 100 metrů překážek (4. místo), štafeta 4x100m (4. místo) a požární
útok (2. místo) a vybojovaly v krajském
kole celkově krásné 3. místo.
Spolu s nimi přijeli zabojovat v jednotlivcích i Jirka Johánek, který se umístil
na krásném 3. místě, a Kryštof Titěra,
který skončil na nepopulárním, ale
i přesto velmi pěkném 4. místě.
Z okresního kola požárního sportu, které
se konalo 24. května na hřišti v Bojanovicích, vzešlo vítězně družstvo starších
ze Sloupu a jelo porovnat své síly také
do Vlašimi. Zde si mladí hasiči zlepšili své
osobní maximum především ve štafetě
4x60 (42,19 s) a štafetě CTIF (76,72 s). Ani
to však nestačilo na družstva soupeřů,
a tak se mladí hasiči umístili v krajském
kole až na 7. místě.

Ve středu 11. června se delegace našich
členů účastnila prezentace Davle v soutěži „Vesnice roku“. Po loňském úspěchu,
kdy se podařilo získat Bílou stuhu za práci s mládeží, byl letošní ročník zaměřen
hlavně na spolkovou činnost v městysu.
Snad i díky našemu přispění byla Davle
opět úspěšná a získala ocenění hned
dvě – Modrou stuhu za společenský život
v obci a Cenu za živý venkov.
V sobotu 5. července jsme se zúčastnili oslav 90. let od založení sportovního oddílu TJ Slavoj Davle. Náš sbor byl
osloven pořadateli s žádostí o zpestření
programu oslav předvedením požárního útoku mladých hasičů. Ukázali jsme
požární útoky mladých hasičů od nejmladších po nejstarší. Děkujeme TJ Slavoj Davle za pozvání a přejeme mnoho
úspěchů do dalších let.
V létě jsou rozjeté hasičské sportovní
ligy, chystáme se na vodu a na druhý srpnový víkend – 9. 8. vás všechny zveme
na druhý ročník Slavností piva, fotbalu
a muziky, který se bude konat na sloupeckém hřišti. První neděli v září proběhne na stejném místě jubilejní X. ročník
memoriálu Jaroslava Zajíčka v požárním
útoku pro mladé hasiče. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace o činnosti
sboru na www.sdhsloup.cz
Za SDH Sloup Sváťa Chrastilová,
kronikářka sboru

Aktuálně z místních spolků

Třetí místo v soutěži o Nejkrásnější hasičský prapor patří Davli
Díky vašim hlasům získali hasiči Davle třetí místo v soutěži
o nejkrásnější hasičský prapor 2014.
Velkým úspěchem byla již skutečnost, že z obrovského množství praporů, které přihlásily sbory dobrovolných hasičů

do soutěže Nejkrásnější hasičský prapor, vybrali odborníci
z heraldické společnosti dvanáct praporů, kam patřil i prapor
SDH Davle.
Výsledky byly vyhlášeny 6. června na hasičské slavnosti v Litoměřicích, kam jsme si pro ocenění osobně dojeli.
Je to pro nás velká čest a ještě jednou děkujeme za vaše hlasy.
Výbor SDH Davle
inzerce

www.TanecniDavle.cz
Tančírna je otevřena tyto pátky
od 19.30h do 21.30h:

1. srpna - 5. září - 19. září
Celý večer je k dispozici taneční lektor.
Bohatý taneční repertoár.
Vstup 250 Kč á taneční pár.

Taneční kurzy pro dospělé
Kurzy probíhají každý druhý
čtvrtek a pátek od 19.30h do 21.30h.
Začínáme:
2. října – začátečníci a mírně pokročilí
3. října – mírně pokročilí a pokročilí
Zápis probíhá do 23. září 2014
na emailu HelenaEbrova@seznam.cz
nebo na tel.: 776 181 682.
Těšíme se na Vás.
Přijďte si odpočinout od každodenních starostí.
Soutok 4/2014
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Aktuálně z místních spolků

Oslava svátku dětí
V neděli 1. června 2014 proběhla
na fotbalovém hřišti Slavoje Davle již
tradiční oslava svátku dětí. Organizace
Dne dětí se ujalo více než 20 nadšenců
z městysu Davle a Občanského sdružení Daveláček. Členové Daveláčku,
kulturní komise městysu Davle včetně
pana starosty Jiřího Prokůpka a mís-

tostarosty Jaromíra Němce připravili
pro děti 15 různorodých stanovišť pro
plnění úkolů. A zájem soutěžit byl veliký. Na dětský den přišlo rekordních
162 soutěžících dětí a k tomu dalších
20 kočárkových + jejich rodiče a prarodiče a soutěžilo se až do úplného závěru oslav. Děti při plnění
úkolů předvedly svou zručnost,
dovednost a šikovnost a za odměnu si vybraly drobné dárky
a sladkosti, které si za svou snahu rozhodně zasloužily.
Ani letos nechybělo hasičské
auto a auto záchranné služby,
které bylo dětmi řádně pro-

zkoumáno. Děkujeme hasičům z Davle
a Sloupu a Záchranné stanici v Davli
za účast a našim hasičům i za pomoc při
organizaci dětského dne.
Letošní Den dětí rozzářilo sluníčko
na obloze a radost udělaly dva nafukovací hrady, na kterých se děti pořádně
vyřádily. Této atrakce mohly děti využít po celý den až do 18 hodin
a nutno říci, že hrad byl stále
v obležení.
Mnoho dětí využilo bezplatné
projížďky po Vltavě, kterou zajistila Marína Davle. Atmosféru dne
zpříjemnilo též podávané občerstvení, které měli na starost členové Slavoje Davle.
Během celého dne děti slovem
provázela Iveta Nejtková, která
kromě informací k organizaci také představila Občanské sdružení Daveláček.
Svým průvodním slovem připomněla
i nutnost třídění odpadu a ochranu našeho životního prostředí. Děti dostaly

Setkání neziskových organizací
V polovině měsíce června dostalo Občanské sdružení Daveláček pozvání
od Místní akční skupiny Brdy-Vltava
na setkání neziskových organizací, kde
jsme měli možnost prezentovat naši
činnost a Občanské sdružení Daveláček
více představit.
MAS Brdy – Vltava je obecně prospěšná
společnost, která funguje v rámci Středočeského kraje na území Svazku obcí
Dobříšska a Novoknínska a Svazu obcí
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Střední Povltaví. Principem této společnosti je partnerství subjektů z veřejné,
soukromé a neziskové sféry a kromě
snahy o rozvoj regionu a jeho propagaci
se snaží pomáhat v získávání dotačních
titulů. Pomáhají a poskytují informace
v období přípravy, výběru a realizace
dotačních projektů a jsou spolehlivým
partnerem žadatelů. MAS Brdy – Vltava
již podpořil naši základní školu příspěvkem na 2. ročník Ekofestu.

možnost si domů odnést tašky pro třídění odpadu.
Tímto chceme znovu poděkovat všem
dobrovolníkům na stanovištích a na-

šim sponzorům, díky kterým se na dětském dni vybralo na dobrovolném
vstupném 13 063 Kč. Tato částka bude
vložena na transparentní účet Občanského sdružení Daveláček, ke kterému

je veřejný přístup. Na www.davelacek.
cz můžete sledovat následné nakládání
s finančními prostředky, které budou
směřovat zejména na pomoc dětem
v nouzi. Sponzoři dětského dne jsou
jmenovitě uvedeni na našich webových stránkách.
Věříme, že přání udělat dětem hezký sváteční den se vyplnilo. Potěšila
nás velká účast dětí, rodičů, prarodičů
a všech, kteří přišli na hřiště mezi nás,
a těšíme se za rok na viděnou.
Za OS Daveláček Jana Slancová

Takové setkání proto bylo pro Daveláček, o. s. velkým přínosem. Potěšily nás
pozitivní reakce, které se našemu sdružení dostaly. Zjistili jsme, že jsme v podstatě jediné sdružení v regionu, které
má svou činnost zaměřenou na pomoc
sociálně znevýhodněným rodinám. Byla
nám přislíbena podpora a pomoc v naší
charitativní činnosti a věříme, že vzájemná spolupráce by mohla pomoci
při získání finančních prostředků, které
by pomohly těm potřebným. Vážíme
si pozvání a podpory MAS Brdy-Vltava
a těšíme se na případnou vzájemnou
spolupráci.
Za OS Daveláček Jana Slancová

Detektiv Lupa

Novela zákona o zbraních a střelivu a zbraňová amnestie
Milí příznivci detektiva Lupy!
V prázdninovém vydání vás upozorníme
na nový zákon č. 170/2013 Sb. o zbraních
a střelivu, který vstoupil dne 1. 7. letošního roku v platnost a obsahuje hned několik novinek. V nové podrubrice KRÁTCE
Z KRIMI vás seznámíme s některými případy, které řešili policisté Krajského ředitelství policie Praha venkov – JIH.
Novela zákona o zbraních a střelivu
Od 1. července 2014 nabude účinnosti
zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu. K nejpodstatnějším změnám
přitom bude patřit spuštění centrálního
registru zbraní a tzv. „zbraňová amnestie“.
Proč vlastně centrální registr zbraní
vznikl?
Hlavním cílem je získat ucelený, komplexní přehled o všech evidovaných
zbraních držitelů zbrojních licencí
na území našeho státu, a také dopodrobna zmapovat historii každé zbraně
od doby jejího vyrobení, anebo od okamžiku, kdy byla dovezena na území České republiky. V registru budou zaznamenány všechny změny, kterými zbraň
projde, například změny o jejím vlastníkovi, jejich technických parametrech,
údajů o jejím ověření apod.
Zareagovat na tuto skutečnost budou
muset v první řadě podnikatelé v oboru
zbraní a střeliva. Jejich novou povinností je vkládat údaje do CRZ o veškerých
zbraních a střelivu. Díky tomu jim ale odpadne tzv. papírové vedení evidenčních
knih zbraní a střeliva i povinnost pravidelného měsíčního hlášení příslušným
útvarům policie o převodech zbraní.
Od 1. 7. letošního roku je vyhlášena
tzv. „zbraňová amnestie“, tedy dočasný zánik trestnosti nedovoleného
ozbrojování.
Lidé tak mohou vracet zbraně nebo
střelivo, které drží nelegálně. Amnestie
byla vyhlášena dnem 1. července a potrvá do 31. prosince 2014. Po celou tuto
dobu se tedy lidé, kteří mají ve vlastnictví nelegálně držené zbraně, mohou ob-

rátit na kterýkoli útvar Policie ČR a tam
zbraň dobrovolně odevzdat do úschovy.
Bezprostředně poté provede specializované pracoviště odborné zkoumání,
které je nezbytné k tomu, aby bylo vyloučeno podezření, že byl s konkrétní
zbraní spáchán trestný čin. V případě
pozitivního výsledku se bude muset držitel zbraně, který ji odevzdal, osobně
dostavit na příslušný odbor služby pro
zbraně a bezpečnostní materiál a podat
tam náležité vysvětlení. V opačném případě dostane naopak možnost požádat
si do šesti měsíců o vydání příslušných
dokladů, které ho budou k držení této
zbraně opravňovat. Pokud si nepožádá, anebo mu nebude možné doklady
vydat například proto, že není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, má několik dalších možností, jak
se zbraní naložit.
Nejdůležitější změny v novém zákoně o zbraních a střelivu ve vztahu
k myslivcům
Změna ulehčí proceduru obnovy zbrojního průkazu zejména u držitelů většího
množství zbraní nebo sběratelů, kdy při
obnově zbrojního průkazu vždy musí
přinést zbraně ke kontrole na příslušné
oddělení Policie ČR.
Další změnou je, že držitel ZP se musí
podrobit lékařskému vyšetření nejen při
podání žádosti o jeho vydání nebo prodloužení platnosti, ale kdykoli na výzvu
Policie ČR, která bude mít podezření,
že došlo ke změně zdravotního stavu.
K dílčímu uvolnění dochází v tom, že držitel ZP může držet a nabývat náboje
i bez průkazu zbraně a může nabývat
a držet i náboje ráží, ke kterým nemá
průkaz zbraně.
K zásadní změně dochází v nabývání ZP
skupiny C, a to tak, že už není nabytí ZP
skupiny C podmíněno současným držením loveckého lístku.
Ke změnám dochází i v těsné vazbě
na zákon o myslivosti, a to v oblasti zakázaných způsobů lovu. Omezuje se nařízení používání ocelových broků k lovu
zvěře, a to pouze na mokřadech.
Ke změně dochází také v možnosti použití nočního vidění k lovu. Dosud šlo

o zakázaný doplněk zbraně. V novele
se pozice nočního vidění jako zakázaného doplňku zbraně sice nemění, ale nově
lze z tohoto ustanovení udělit výjimku.

KRÁTCE Z KRIMI
SLAPY – KEMP SKALICE 14. 7. – Kriminalisté územního odboru Praha venkov
– JIH a potápěči poříčního oddělení Slapy zasahovali v kempu Skalice u vodní
nádrže Slapy. Informaci o nálezu lidského těla oznámil policistům sportovní
potápěč, který prováděl ponor nedaleko kempu.
Tato informace se potvrdila poté, co
se policejní potápěči ponořili do přibližně dvacetimetrové hloubky. Nalezené lidské ostatky ve značném stadiu
rozkladu byly nejprve potápěči zadokumentovány a následně vyzvednuty nad
hladinu. Po vyzvednutí již bylo zcela jasné, že se jedná o lidské kosterní pozůstatky. V současné době probíhá šetření
k totožnosti člověka i ke způsobu, jakým zemřel. Kosterní pozůstatky budou
podrobeny antropologickému zkoumání v Kriminalistickém ústavu.
ŠTĚCHOVICE 11. 7. – V dopoledních hodinách sjelo na parkovišti před prodejnou do Vltavy osobní motorové vozidlo
i s jeho řidičem. Ve vozidle se nacházel
pouze řidič, kterému okamžitě pomohl
náhodný svědek. Nikdo nebyl zraněn.
LUKA POD MEDNÍKEM 6. 7. – Na břehu řeky Sázavy nalezl kolemjdoucí
mrtvé tělo muže, které se nacházelo
na špatně přístupném místě. Na místě zasahovali kriminalisté, policisté
z OOP Jílové u Prahy, potápěči z obvodního oddělení Slapy i hasiči z Jílového. Příčinu úmrtí a další okolnosti
případu šetří kriminalisté z SKPV Praha
venkov –JIH.
ZDROJ INFORMACÍ: WWW. POLICIE. CZ
Příjemný zbytek léta přeje detektiv Lupa
Soutok 4/2014
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Zajímavosti

Studenti architektury na Ostrově v Davli
Ve dnech 20. až 22. června se v Davli sešli
v rámci tzv. studentské dílny budoucí architekti v návaznosti na připravenou „Vizi
rozvoje Davle“.
Do Davle přijeli lodí, během pátečního dopoledne si prohlédli městys, muzeum Vltavanu a pak přejeli loďkou na Ostrov, který
si prošli a postavili si zde stany. V pátek navečer proběhly v salonku Hotelu Pivovar
přednášky o „Potenciálu Davle a Ostrova“,
dále o historii Ostrova, zazněly informace
o památkové péči i o historii Davle. Ve snaze umožnit i davelským občanům vyslechnout, co se v obci připravuje, mj. i na základě jejich odpovědí na předchozí dotazníky
tak ad hoc vznikl nový cyklus přednášek
„Kafíčka speciál“.
Nejzajímavější jistě bylo obsáhlé vystoupení prof. Petra Sommera z Centra medievistických studií při Filozofickém ústavu AV ČR
týkající se „Archeologie a historie Ostrova“.
PhDr. Sommer, který se odborně zaměřuje na archeologii středověku, církevní archeologii a duchovní kulturu středověku,
se v 70. letech zúčastnil výzkumu Ostrova
a ti, kteří letos měli možnost s ním zde pobýt, byli jeho přednáškou nadšeni. Jmenovaný je čestným občanem města Sázavy
a v posledních 15 letech získal za svoji práci
mnohá ocenění.
„Malý úvod do památkové péče“ představila
památkářka NPÚ Mgr. Eva Zápalková, kronikář obce připravil informaci na téma „Historie Davle“. V závěru své prezentace upozornil
studenty na menší vhodnost připomenutí
někdejší synagogy navrhovanou výsadbou
stromu a doporučil zvážit možnost zařadit
do připravovaných projektů využití márnice
u kostela sv. Kiliána pro důstojnější uložení
ostatků Ostrovských benediktinů s tím, že by
tato záležitost (po jistě nejednoduchém vyřizování potřebných povolení – viz NPÚ –
i opatřování finančních prostředků) mohla
být uskutečněna v roce 2020 – šest století
po rozvrácení kláštera.
Po ukončení přednášek se studenti opět přesunuli na Ostrov, kde přespali. Další diskuse
proběhla přímo na Ostrově, aby bylo možné
vstřebat atmosféru tohoto místa a mohl být
společně vymyšlen koncept návrhu řešení
pro případnou úpravu Ostrova. Následující
odstavce naznačují, jak chtějí budoucí architekti postupovat.
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Výsledkem práce studentů bylo odevzdání
konceptu řešení jednotlivých vkladů formou
nákresů nebo textů obsahujících představu
o tom, co by mělo na Ostrově vzniknout,
proč a jakým způsobem. Záměrem je využít
prostor celého Ostrova a architektonickými
objekty toto tajemné místo kultivovat. Lze
navázat na stopy základů kláštera, oddělenost Ostrova, pohled na sousední Ostroh Sekanka, lodní a říční dopravu apod. Nosnou
kOstrou zásahů by měl být odkaz ke klášternímu komplexu – návrh by měl odkazovat
a rozvíjet současnou podobu duchovního
místa v nejširším smyslu tohoto slova.
Po zaslání studentských prací obsahující
vize, jak s Ostrovem pracovat, byla společně
vymyšlena idea vzniku objektu na Ostrově.
Objekt bude tvořen z materiálů nacházejících se zde, půjde o náletové dřeviny a keře.
Studenti zde budou týden „uzavřeni“ a společně budou pracovat na obnově duchovního místa. Dřevěný materiál, který se získá
čištěním této lokality s pozůstatky kláštera,
se využije na stavbu nového objektu, který
bude skládán na způsob hráně (nebo bude
jiným způsobem vrstven). Počítá se s různou
tloušťkou a délkou větví a kmínků a tedy
i s různou hustotou kladení. Pravidelným
skládáním dřeva vznikne lehký poloprůsvitný objekt. Z takto uspořádané hráně bude
pak motorovou pilou nebo jinak odebírán
materiál po bocích a uvnitř a tím formován
výsledný jednoduchý tvar (zatím není specifiková např. štít, oblouk, trychtýř apod.).
Tím, že se materiál bude odebírat i zevnitř,
vznikne uvnitř prostor. Ve výsledku tedy ne-

půjde pouze o přidávání, ale i o odebírání
materiálu. Objekt bude dostatečně vysoký
a stabilní, bude poloprůhledný, avšak dostatečně dominantní při pohledu z pevniny
nebo z vody. Bude stát na zemi, ale nebude
zasahovat do země.
Vznikne vizuálně zajímavý objekt, který přitáhne turisty do Davle a na Ostrov. Obnova
místa je určena pro ty, kteří chtějí poznat
minulost kláštera, Ostrov a jeho podstatu. Informace o historii a Ostrově budou přístupné
k prostudování na pevnině na informačních
tabulích v místě náměstí a v místě, odkud
mohou návštěvníci nastoupit na loďku. Důležitý je tedy přístup na Ostrov – domníváme
se, že by obec měla zřídit malou loďku a občasného převozníka na SMS nebo zavolání,
který by zájemce mohl na Ostrov převážet.
Jde nám o vytvoření kaple – meditačního
prostoru. Jde nám o znovuvytvoření středobodu kláštera zajímavou formou. O životě
v klášteře a důvodu, proč sem muži přicházeli, jsme se dozvěděli přímo z úst benediktina
z kláštera Emauzy. Podle jeho slov je základní princip ten, že se mniši modlením chtějí
přiblížit nebi. Žili záměrně izolováni za zdmi
kláštera, protože zde zažívali klid a meditací
spojenou s modlením v různých částech dne
(i v noci) prohlubovali pouto k Bohu a docházeli k vyrovnanému stavu, který mohli
spolu se svými zkušenostmi předávat dále.
Rádi bychom, aby lidé, kteří navštíví Ostrov,
si takovými hlubokými zážitky prošli, odvezli
si je s sebou a znovu se na Ostrov vrátili.
S využitím materiálů týmu City Upgrade
J. Prokůpek, K. Vančura

Zajímavosti
Z obce

Běžný účet – co o něm víme?
K dnešnímu tématu jsem se vlastně dostala díky tomu, že jsem si otevřela nový
účet v bance a byla jsem nucena přečíst
mnoho podmínek vázajících se k tomuto účtu. Nově jsou smlouvy o účtu uzavírány podle nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb. – NOZ), a to konkrétně
podle § 2662. NOZ nově rozeznává platební účet (§ 2662) fungujícího podle
zákona o platebním styku (č. 284/2009
Sb.) a sloužícího zejména k provádění
platebního styku – tedy klasický běžný
účet. Dále NOZ rozeznává účet, který
neslouží k pravidelnému provádění platebního styku (§ 2670-2675). Typickým
představitelem je například termínovaný účet. Dalším typem je vkladní knížka (§ 2676-2679), jednorázový vklad
(§ 2680) a vkladní list (§ 2681).
NOZ na rozdíl od předchozí právní úpravy
(obchodní zákoník) nestanoví podrobné
obsahové náležitosti smlouvy, pro kterou
se také již nevyžaduje písemná forma.

Smlouva o účtu může mít tudíž i ústní formu a na konkrétním obsahu se domluví
banka s klientem před uzavřením smlouvy. Přiznávám se, že si tuto formu smlouvy
neumím představit, a proto budu vždy
uzavírat smlouvu o účtu pouze s takovou
bankou resp. finančním ústavem, která
bude akceptovat můj požadavek na uzavření písemné smlouvy. V praxi se dále dle
shora uvedeného tudíž můžeme setkat
s různým obsahem smluv. Nicméně identifikace klienta musí být provedena vždy,
a to podle tzv. zákona o praní špinavých
peněz (č. 253/2008 Sb.). S klientem, který
odmítne bance poskytnout požadované
údaje, nesmí banka smlouvu o účtu uzavřít. NOZ také stanoví přesná pravidla pro
uzavírání smluv mezi spotřebitelem, jako
slabší stranou vztahu, a podnikatelem.
Stanoví také pravidla pro smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace
na dálku a dále uzavírané mimo obchodní
prostory (§ 1820 – 1867).

S peněžními prostředky na účtu může majitel účtu nebo jím zmocněná osoba/osoby
nakládat podle předem domluvených
podmínek. Takové zmocnění, není-li uvedeno něco jiného, nezaniká smrtí majitele
účtu. Zde je nutno konstatovat, že ani samotná smlouva o účtu smrtí majitele nezaniká. Zmocněná osoba však například nemůže účet nikdy zrušit. Majitel účtu může
dále určit (a obecně se toto doporučuje),
které platby budou prováděny z účtu
i po jeho smrti. Typickým příkladem je platba za teplo, vodu apod. Naopak je nesmyslné nechávat platit dál například měsíční
splátky vlastní životní pojistky. Banka přestane provádět domluvené úhrady z účtu
až tehdy, pokud se „věrohodně“ dozví
o úmrtí majitele účtu.
Konkrétní podmínky vedení účtu, provádění platebního styku z něj a podmínky jeho fungování při úmrtí majitele
účtu je dobré znát a čas od času je případně aktualizovat. Případní dědicové
by také měli vědět, že pouze notář je
oprávněn zjišťovat, u jakých bank měla
zemřelá osoba účty.
Marcela Soldánová

inzerce

Co je KVALITNÍ INTERNET?
Internet už v dnešní době není zbytečný nadstandard. Chtě nebo nechtě jej potřebuje k životu většina z nás. Jeho
užívání již dlouho proniká do všech věkových skupin. Postupem času se také maže rozdíl mezi kvalitou internetového připojení v Praze nebo mimo ni. Jaké jsou konkrétně možnosti v naší obci?
Jedna ze sítí, která u nás funguje, nese jméno Eurosignal. Tu provozuje významný regionální internetový provider,
který je na trhu již více než deset let. Skvělé je, že svoji síť
neustále modernizuje a rozšiřuje. Bez jakékoli nadsázky
můžeme konstatovat, že jeho slogan o kvalitním internetu opravdu platí. Technologicky kombinovaná síť je připojena přímo na páteřní linky a i v případě mnohdy zatracované bezdrátové technologie dokáže Eurosignal nabízet
zaručené rychlosti. Fakt je ten, že ani v jejich reklamních
tiskovinách nenajdeme žádné „vzdušné zámky“ typu
„rychlost až…“. Vše je podložené a v podstatě zaručené.
Připojení od tohoto poskytovatele možná na první pohled
nevypadá jako cenově nejvýhodnější, ale jednání je plně
transparentní a nenu vás ke zbytečným úvazkům, což je
skvělé. Výhodou je i servisní dostupnost. Síť Eurosignal
není ani malá ani velká. Za sebe hovoří i síce spokojených
zákazníků. Pokud za m máte internet od jiného provozovatele, tak je možná právě čas na změnu. Zeptejte se na zkušenos svého souseda nebo přímo starosty 
Soutok 4/2014
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Z obce
List
nejen o listech

Kompostování
Dobrý den, milí čtenáři Soutoku. Zdravím vás při čtení Listu nejen o listech.
Dnes bych se s vámi ráda podělila o poznatcích o kompostování. V článku zmíním klasické zásady, estetické hledisko
i moderní poznatky o kompostování.

Správné místo a správná konstrukce
kompostu
Kompost by měl být chráněn před prudkým sluncem a větrem, nejlépe se mu
daří v polostínu. Důležité je mít minimálně dvě komory kompostu. Tedy

Proč kompostovat?
Je zbytečné třetinu i více směsného domácího odpadu likvidovat, když může
posloužit k obnově půdního fondu.
Půda je dynamický živý systém a kompost ji vylepšuje hned v několika rovinách. Kompost zlepšuje zpracovatelnost půdy a vylepšuje její fyzikální
vlastnosti: zvyšuje sorpční schopnosti
lehčích půd, nakypřuje utužené a těžké
půdy, může redukovat choroby rostlin
i působení škůdců, snižuje kyselost půd
a stabilizuje hodnotu pH.
Kompost dále zvyšuje vodní jímavost
půdy, snižuje vodní erozi na svazích,
zabraňuje vysychání půd. To je důležitá
vlastnost, ke které se ještě v širší souvislosti vrátím v závěru článku.
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Co je třeba s kompostem dělat, aby
správně vyzrál?
Už jsme zmínili dodržování správného
poměru tzv. „zeleného“ a „hnědého“.
Druhou důležitou věcí je přiměřená
vlhkost kompostu. Je-li kompost příliš
vlhký, dostává se do něj málo vzduchu.
Hrozí pak hniloba. Je-li kompost příliš
suchý, vyvíjí příliš mnoho tepla, proto,
je třeba jej zalít. Při vytrvalých deštích je
lépe kompost zakrýt.
Přerovnání kompostu je nejlépe udělat v raném létě. V tuto dobu už totiž
přestává sloužit jako zimní obydlí a líheň mnoha užitečných živočichů. Přerovnáním dojde k provzdušnění hromady a promíchání vrstev a tím pádem
k lepšímu zetlení všech složek.
Použití kompostu
Kompost je ideální jako hnojivo pro nejsvrchnější vrstvy půdy, nehodí se však
jako spodní vrstva pro pěstování, protože je příliš bohatá na živiny. Kompostovaná zemina se rozmístí na zahradě a jen
lehce zahrabe. Při smíchání se zeminou
a pískem vytvoříme dobrou zahradní
zeminu pro všestranné použití.

Co do kompostu patří a co ne?
Stručně řečeno patří do kompostu organický odpad. Je ale třeba vědět, že něco
do kompostu nepatří a že je velmi důležitý poměr jednotlivých druhů odpadu pro získání kvalitního kompostu.
Nejprve tedy co ano: Zahradní odpad,
posekaná tráva, listí, odřezky z keřů
a stromů (rozřezané, příp. nasekané),
skořápky od vajec, odpady z ovoce a zeleniny, sláma, seno, hobliny.
Teď co ne: zbytky jídla a potravin,
plevel nesoucí semena (ptačince,
kopřivy, peťour atd.), plevel s kořeny
(např. bršlice), zahradní odpad obsahující choroby rostlin (spála, plíseň,
nápadné tlení atd.), rostliny ošetřené
insekticidy.
A nakonec důležitý poměr složek: převažovat by měly, ideálně v poměru 2:1
až 3:1, uhlíkaté složky, tedy dřevitá hmota jako například štěpka či listí z loňského roku. Už jen proto se vyplatí při úklidu zahrady schraňovat i zbytky dřevin
a připravit je ke kompostování, aby bylo
posekanou trávu čím prokládat.

nápadného místa. Kompost lze maskovat výsadbou keřů nebo živým plotem,
ale musí k němu vést cesta dobře sjízdná kolečkem.

pro ty, kteří používají plastové kompostéry – je potřeba si pořídit alespoň dva.
Po naplnění jedné komory je totiž nutné obsah promísit a přemístit do další
komory. Kompost se tím okysličí, což je
pro jeho dobré zrání důležité.
Z mého pohledu je i důležité umístění
kompostu z hlediska úpravy zahrady. Kompost, plný rozkládajících se odpadků v zahradě ruší, a proto patří mezi
naše hlavní úkoly výběr vhodného a ne-

Aktuální význam kompostu pro půdy
V důsledku dlouholetého používání
průmyslových hnojiv v ČR místo organických (jako je kompost) ztratila půda
do jisté míry schopnost absorbovat
vodu. Dešťová voda tak rychle odchází
do vodotečí a tím způsobuje bleskové
povodně. V médiích se objevila zpráva,
že bude vládě předložena novela zákona o povinnosti obcí třídit bioodpad.
Velmi mě těší, že Davle je v tomto směru aktivní a kontejnery na bioodpad má.
Věřím, že většina z vás kompostuje. Přesto jsem chtěla hlavní zásady připomenout a hlavně vyzdvihnout jeho význam.
Kdybyste chtěli svoje konkrétní zkušenosti či pochybnosti ohledně kompostování konzultovat, neváhejte mě kontaktovat na jitka.emlerova@arbogard.cz,
ráda vám poradím.
Přeji vám krásné a lehké letní dny
a v příštím čísle na shledanou
Jitka Emlerová, DiS.

Co se děje kolem nás

DOBROTÁM přeji mnoho a mnoho zákazníků
V pátek 11. července bylo slavnostně otevřeno občerstvení
DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli. Prodej podpořila i herečka Simona Stašová, která je již devátým rokem patronkou
AKCE CIHLA. Z výtěžků benefiční sbírky je stavba sociálního podniku kofinancována. Po celé léto bude otevřeno venkovní posezení s přímým prodejem nakládaných delikates
a to každý den od 8 do 20 hodin. Všechny výrobky je možné
zakoupit také v e-shopu na www.dobrotyspribehem.cz.

Plánujete ještě nový sortiment nebo poskytování dalších
služeb?
Nový sortiment určitě plánujeme, budou k dostání nové receptury nakládaných sýrů a v občerstvení se snažíme zavádět
další služby – např. zapékané bagety, housky na svačinku. Plánujeme rozšířit i sortiment nakládaných delikates, ale nové receptury musíme vždy konzultovat s hygienou, proto je budeme na trh uvádět postupně. Nové produkty můžete sledovat
v našem e-shopu na www.dobrotyspribehem.cz.

Krátký rozhovor nám poskytla Zuzana Nachtmanová, zaměstnanec sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM. Zuzka žije
v chráněném bydlení Fara Slapy již 5 let, přistěhovala se sem
se svým partnerem z jiné organizace. Žijí zde v manželském
pokoji a minulý rok měli svatbu (celá jim propršela). Pár měsíců po nastěhování nastoupila do sociálně terapeutické dílny
ve Slapech. Zuzka se svým manželem žijí hodně samostatný
život. Zuzka je zároveň velkou pomocí v domácnosti, obstarává si běžné nákupy, jezdí za rodinou do Prahy.
Jaký je rozdíl mezi prací v sociálně terapeutické dílně
ve Slapech a teď v nové dílně?
Tady je to jiný, ráno musíme vstávat a dojíždět autobusem,
vozit si oběd a vyděláváme si peníze.
Ochutnávali jste nové výrobky? A které jsou vaším favoritem?
Ochutnávali jsme všechny nové výrobky. Výborná je brynza,
hermelín se šunkou nebo balkán s ančovičkou.
Co byste dílně popřála?
Přeji dílně mnoho a mnoho zákazníků, ať je co vyrábět.
A přání pro AKCI CIHLA má i patronka AKCE CIHLA herečka Simona Stašová.
Všichni do jednoho mi přirostli k srdci a přeju jim, aby jejich
úsilí bylo korunováno velikým úspěchem v podobě dalších
vybudovaných chráněných domů nebo dílen. Když vidíte,
že jste pomohli lidem, žije se vám na tomto světě nějak líp.
Vedoucí potravinářské dílny Šárka Michalíková nám ještě
doplnila pár informací o prodeji nakládaných delikates
a plánům do budoucna.
Jak se vám daří prodávat vaše výrobky?
Výrobky jdou více na odbyt po otevření občerstvení, které
proběhlo 4. července. Standardně dodáváme produkty do restaurací každý týden v úterý. Rádi bychom rozšířili seznam odběratelů o další restaurace, vinárny a také o větší firmy. Firmy,
které mají povinnost vytvořit pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením, si mohou v rámci náhradního plnění odebírat naše výrobky, protože zaměstnáváme přes 50 procent
zdravotně postižených.

inzerce

Body Relax
fyzioterapie & masáže
fyzioterapie
magnetoterapie
kinesiotaping
masáže
skupinové cvičení
dárkové poukazy
MOŽNOST HLÍDÁNÍ DĚTÍ
20% SLEVA PRO SENIORY

www.bodyrelaxdavle.cz
LUNDONIA HUB - BODY RELAX
K Pivovaru 3, Davle 252 06
areál “Vltavanka” 1.patro
tel.:724 96 50 29
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Hvozdecký desetiboj
Ve čtvrtek 5. června zavítali do Centra
sociálních služeb Hvozdy, v. o. s., přátelé
našich klientů z Domova Laguna Psáry,
Stébla Borotice a Portus Slapy. Přijeli
sem proto, aby spolu s klienty CSS Hvozdy prožili den plný sportování, zábavy
a přátelství. Konal se zde 3. HVOZDECKÝ DESETIBOJ, jehož organizátorem je
již tradičně naše společnost.
Hvozdecký desetiboj se konal za významné finanční podpory Středočeského Fondu sportu, vzdělávání, volného času a primární prevence v částce
46 900 Kč. Akci také podpořily firmy
DHL a Top culture, jejíž zaměstnanci
se ujali role rozhodčích na jednotlivých stanovištích a také role kapitánů
soutěžních družstev. DHL také dodala
ceny pro soutěžící.
Hvozdecký desetiboj, jehož moderování se úspěšně zhostila paní
Mgr. Petra Jenčková, začal slavnostním nástupem čtyř družstev a vztyčením vlajky her. Slavnostní zahájení zakončila známá sportovní moderátorka

Jana Adamcová, která zapálila symbolický oheň her. Program zpestřilo pěvecké vystoupení dvou mladých operních zpěváků
Daniela Klánského a Jana
Hnyka. Během
celého dopoledne potom probíhaly vlastní
závody. Soutěžilo se v těchto
disciplínách:
kuželky; házení
kroužků na tyč;
slalom s medicinbalem; překážková dráha na čas;
skok do dálky; driblování na krátkém
úseku a hod na koš; hod míčkem
na cíl; hod kriketovým míčkem do dálky; štafetový běh na krátkou vzdálenost; magnetické šipky.
Po skončení soutěží připravili zaměstnanci CS Hvozdy všem zúčastněným
chutný oběd a od 13 hodin se všichni

bavili zpěvem a tancem při živém vystoupení paní Radky Smíškové s Jožkou
Čermákovou. Odpoledne na Hvozdy
přijela i náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí paní Mgr. Zuzana
Jentschke Stöcklová a radní pro kulturu
a památkovou péči Středočeského kraje
pan Ing. Zdeněk Štefek, kteří soutěžícím
spolu s ředitelkou CSS Hvozdy
předávali medaile a diplomy.
Vítězem se stalo
družstvo Psáry,
ale ani ostatní
družstva nepatřila k poraženým,
protože
všichni soutěžící
obdrželi
také
hodnotné ceny
a podali kvalitní sportovní výkony.
Na Hvozdeckém desetiboji totiž opravdu platí, že „není důležité zvítězit, ale je
důležité zúčastnit se“.
Z akce byla pořízena reportáž do regionální internetové televize RegioTV –
http://www.regiotv.cz/index.php?start=15.
Romana Čandová
zástupkyně ředitelky

inzerce

LÉTO VE HVOZDÍKU
Rodinný klub Hvozdík pořádá 13. ročník příměstských táborů v lese. V srpnových
turnusech ještě zbývá pár volných míst, a tak neváhejte a hlaste se: 4.–8. 8. na PUTOVÁNÍ ZA PŘÍBĚHY (divadelní týden) nebo 11.–15. 8. na ŘEMESLA V PÍSNIČKÁCH
(řemeslný týden) či 25.–29. 8. na KOČOVNÉ POHÁDKÁŘE (anglicko-český týden). Během táborů jezdíme na výlety, vyrábíme z přírodních materiálů, projíždíme se na kánoích i koních, zpíváme, hrajeme si v lese, cvičíme jógu… Za jedno dítě zaplatíte
1900 korun (v ceně je pojištění, strava i pití, výtvarné pomůcky a materiál, celodenní
program), za každého dalšího sourozence o 200 korun méně. Podrobné informace
získáte na www.hvozdik.cz nebo u Hany Gazdové (tel. 603 957 866).
28. 8. od 16.30 hodin proběhne v jurtě na Šerpinách další kolo zápisu do lesní školky na školní rok 2014/15. Hvozdík nabízí
celodenní provoz (8–16 hodin) od pondělí do čtvrtka (dle zájmu) dětem mezi 3. a 7. rokem.
Rodinný klub Hvozdík nezapomíná ani na starší generaci; po úspěšném pilotním dni s prarodiči v jurtě jsme požádali o grant
Nadaci Via. Projekt JURTA VŠEM byl vybrán k podpoře v plné výši 30 833 korun, a tak už od září zveme babičky a dědečky
na pravidelná setkání se školáčky. Každé třetí úterý v měsíci (změna termínu je možná, proto prosím sledujte naše webové stránky) si můžete s dětmi zazpívat v ranním kruhu, dát si svačinu i oběd, projít se v lese, odpočinout si při pohádce,
popovídat si s ostatními pamětníky… Pak, příjemně odpočatí a naladění, můžete dorazit do obecního sálu v Měchenicích
na přednášku o zdravé výživě, domácí ekologii, Mongolsku… Přesná data i témata zveřejníme koncem srpna na internetu
i na plakátech v okolních obcích.
Za, o. s. Hvozdík Petra Potůčková
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Dětský ostrůvek

Veřejně přístupná dětská hřiště v Davli
Městys na základě připomínek občanů
připravuje rekonstrukci dětského hřiště
na Sázavě a výstavbu nového hřiště pro
děti v parku v Davli. Hřiště budou vybudována z finančních prostředků, které
Davle získala v loňském roce díky úspěšné prezentaci v soutěži Vesnice roku.

V současné době máme veřejně přístupná dětská hřiště na Sázavě, v Davli
před stavebninami, na hřišti TJ Slavoj
Davle, u bytovek (v péči obyvatel Sídliště), Na Račanech a ve Sloupu. V rámci
plánu obnovy dětských hřišť bychom
rádi pokračovali s obnovou hřiště u bytovek a Na Vinicích (dnes
v podstatě zaniklé).
Městys Davle věnuje
dětským hřištím velkou
péči a nemalé finanční
prostředky. Proto nás
mile překvapilo, když
dvě maminky ze Sloupu
projevily zájem, že by
hřiště ve Sloupu natřely. Městys Davle zajistil
barvy. Míša a Sabina
pak během červnového
sobotního dne natřely
celé hřiště. Děkujeme.
Jaromír Němec

Křížovku pro čtenáře Soutoku připravil Jirka Benda ze 7. třídy ZŠ Davle
1. Výpravná báseň
2. Největší řeka
3. Utěrka
4. Turecké náboženství
5. Hody, hody… (Co je to?)
6. Úder do míče
7. Kočkovitá šelma

inzerce

Letní učitelská variace

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

Davelská škola, to je tým vskutku kreativních pedagogů. Ač
unaveni deseti měsíci intenzivní práce při vzdělávání a výchově vašich/našich dítek, stále jsou plni vtipu a nadhledu – posuďte sami…

klavír, kytara, flétna, populární zpěv,
rychlokurz klavíru pro dospělé

Poslední už týden pádí,
byli jsme tu všichni rádi.
V zájmu zkvalitnění práce
teď nás čeká relaxace.
Až se sejdem koncem léta,
po únavě bude veta!
Zas budem mít pevné nervy,
co draci se plni vervy
poženeme do svých tříd –
proto potřebujem mít
odpočaté svěží žáky –
slunce v duši, žádné mraky!
Krásné prázdniny!

¾
¾
¾
¾
¾
¾

učíme se hrát pro vlastní potěšení
koncertujeme 3x ročně
hrajeme písničky, které si sami vybíráte
žádné stupnice, žádné etudy
první 2 hodiny výuky jsou nezávazné
docházíme k Vám domů

HRAJEME NAPŘÍKLAD: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO,
KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT, HOLUBÍ DŮM, MAŠINKA,
SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, ČÍM TO JE,
SPOMAĽ, VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, MOMENTS,
MĚLS MĚ VŮBEC RÁD, LISTEN TO YOUR HEART,
FALLING SLOWLY, PRÍBEH NEKONČÍ, PÁTÁ, CESTA,
KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR, DÍVÁM SE DÍVÁM.
MÍSTA VÝUKY: Štěchovice, Jesenice, Jirny, Klánovice,
Šestajovice, Dobřichovice, Radotín, Hlásná Třebaň,
Lipence, Velká Chuchle, Hostivice, Černošice, Říčany,
Roztoky, Zbraslav, Rudná, Vinoř a další obce v okolí Prahy.

INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ:
e-mail: info@pavelhokr.cz
tel.: 608 745 262 (Jarka Reiserová)

www.pavelhokr.cz
Napsal autorský kolektiv učitelek 1. stupně davelské školy
Soutok 4/2014
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LUNDONIA HUB
DAVLE 2014/ 2015

Dej tomu
správný
směr.

JAZYKOVÉ KURZY – AJ, NJ, ŠJ – pro děti i dospělé
• Angličtina pro nejmenší děti od 3 let
• AJ, NJ a ŠJ pro žáky ZŠ
• Kurzy jazyků pro dospělé
ZÁJMOVÉ KROUŽKY pro žáky ZŠ
• Dětská jóga
• Cvičení na balonech pro dívky
• Pilates
• Africký tanec
• Aerobic
PROGRAMY PRO NEJMENŠÍ DĚTI
• Česko-anglické zpívánky
• Cvičení rodičů s dětmi
• Dětská jóga
• Pravidelné workshopy tvoření
• Hrátky s tancem
FTNESS LEKCE PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
• Cvičení na balonech – ráno i večer
• Pilates – ráno
• Jóga – ráno i večer
• Ranní masakr s Janou Šťastnou – ráno
• Dynamická chůze – ráno
• Aerobic – ráno
Všechny ranní lekce jsou s možností hlídání dětí!
NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ ZÁZEMÍ KLUBOVÉ KAVÁRNY VÁM
NABÍDNE PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U VÝBORNÉ KÁVY DACAFFÉ NEBO
PRÉMIOVÉHO ČAJE TeeGschwendner

Kavárna s dětským koutkem.
Všechny dopolední lekce (cvičení i výukové) s hlídáním dětí.

tel.: +420 606246127 recepce.lundonia@seznam.cz
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www.lundonia.cz

Závěrem

Kalendárium
Srpen
3. 8. – Přípravné utkání Davle – Jílové od 18 hodin (TJ Slavoj
Davle)
8. 8. – Minitrhy s venkovní kavárnou ve dvoře Vltavanky od 9
do 18 hodin (Lundonia)
9. 8. – Slavnosti piva, fotbalu a muziky na hřišti ve Sloupu
(SDH Sloup)
10. 8. – Přípravné utkání Davle – Jíloviště od 17 hodin (TJ Slavoj Davle)
15. 8. – Přípravné utkání Davle – Bojanovice od 18 hodin (TJ
Slavoj Davle)
23. 8. – Mistrovské utkání Davle – Klínec od 17 hodin (TJ Slavoj
Davle)
29. 8. – V pořadí již třetí koncert kapely Brutus na hřišti Slavoje
Davle (SDH Davle)
30. 8. – Mistrovské utkání Zlatníky – Davle od 17 hodin
Září
6. 9. – Mistrovské utkání Davle – Hvozdnice od 17 hodin (TJ
Slavoj Davle)
7. 9. – X. ročník memoriálu Jaroslava Zajíčka v požárním útoku
pro mladé hasiče (SDH Sloup)
12. 9. – Mini-trhy s venkovní kavárnou ve dvoře Vltavanky od
9 do 18 hodin (Lundonia)
13. 9. – Mistrovské utkání Vrané – Davle od 17 hodin
14. 9. – Posvícenská mše sv. v kostele sv. Kiliána od 8 hodin
20. 9. – Mistrovské utkání Davle – Libeř od 16.30 hodin (TJ Slavoj Davle)
27. 9. – Mistrovské utkání Dolní Jirčany – Davle od 16.30 hodin
28. 9. – Schůze spolku Vltavan Davle od 14 hodin v sále hotelu
Pivovar
září 2014 – Soutěž O putovní pohár starosty Okresního sdružení hasičů na hřišti TJ Slavoj Davle (SDH Davle)

Upozornění
Městys Davle upozorňuje občany na existenci vyhlášky č. 3/2013 o ochraně životního prostředí,
která omezuje hlučná zařízení (např. pily, sekačky,
křovinořezy apod.) a umožňuje je používat jen
od 8 do 19 hodin. V neděli, dnech pracovního klidu a o svátcích nelze hlučné zařízení provozovat.
Prosíme berte ohled na své spoluobčany.

inzerce

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
SEDACÍCH SOUPRAV,
INTERIÉRŮ AUTOMOBILŮ
www.mcisteni.cz

tel.: 602 655 852

Přijmu hospodyni na částečný úvazek ve Sloupu. Jedná se o práci na zahrádce,
úklid, uvaření. Pracovní doba dle dohody. Možnost přivýdělku i o sobotách –
příjem zahraničních turistů a úklid. Výhodou je auto nebo řidič.
Odměna hodinová či stálý měsíční příjem (např. DPP apod.)
Telefon: 603 227 471
SOUTOK
– Zpravodaj městyse Davle
Šéfredaktorka: Ing. Jarmila Hromádková, soutok@obecdavle.cz
Redakční rada: Mgr. Monika Mráčková, Mgr. Jaromír Němec,
www.facebook.com/mistostarosta, Mgr. Jiří Prokůpek

Říjen
4. 10. – Mistrovské utkání Davle – Zvole od 16 hodin (TJ Slavoj
Davle)
11. 10. – Mistrovské utkání Krňany – Davle od 16 hodin
18. 10. – Mistrovské utkání Davle – Jesenice od 15.30 hodin
(TJ Slavoj Davle)
25. 10. – Fotbalové utkání Slapy – Davle od 14.30 hodin
28. 10. – Zájezd na výlov rybníka Musík (Vltavan Davle)
říjen 2014 – Drakiáda (kulturní komise)

Jazyková úprava: Irena Hlinková, www.ceskybezchyb.cz
Inzerce: Helena Ebrová, InzerceSoutok@seznam.cz
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Kaliba, spol., s r. o., www.tiskarnakaliba.cz
Zpravodaj vydává: Úřad městyse Davle, Na Náměstí 63, 252 06 Davle
Tel.: 257 770 257, Fax: 257 770 144, www.obecdavle.cz, IČO: 00241156
Zpravodaj zakoupíte: Úřad městyse Davle, Knihovna Davle, Koloniál Květa,
Koloniál U Machů, Lékárna U Kotvy, Josef Petrák – Smíšené zboží, Trafika
Davle
Toto vydání číslo 354 vyšlo 31. 7. 2014.

Listopad
1. 11. – Mistrovské utkání Davle – Jíloviště od 14 hodin (TJ Slavoj Davle)
1. 11. – Památka zesnulých – tryzna na hřbitově ve Štěchovicích a Davli (Vltavan Davle a Štěchovice)
30. 11. – Rozsvícení vánočního stromečku ve Sloupu (SDH
Sloup)
listopad 2014 – 8. kafíčko pro seniory (kulturní komise)
listopad 2014 – Průvod dětských masek (mateřská škola)

Uzávěrka dalšího čísla je 11. 9. 2014. Registrace MK ČR E 12921-2001
Náklad: 300 ks
Cena: 10 Kč
© 2014 Městys Davle
Reprodukce příspěvků nebo jejich částí dovolena pouze se souhlasem redakce.
Redakce neručí za věcnou správnost otištěných příspěvků od dopisovatelů, jejichž
příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
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autoservis
Autoservis:
mechanické práce a diagnostika
opravy karoserií
rovnací rám
JRPRWRUĬDSĖHYRGRYHN
servis klimatizací
geometrie, brzdy, oleje
VHĖ¯]HQ¯DUHQRYDFHVYÝWORPHWĬ
SURGHMQ£KUDGQ¯FKG¯OĬDSĖ¯VOXĞHQVWY¯
Y¿PÝQ\DXWRVNHO
OLNYLGDFHSRMLVWQ¿FKXG£ORVW¯
SĖ¯SUDYDDSURYHGHQ¯67.
Pneuservis:
RSUDY\DSURGHMSQHXPDWLNDGLVNĬ
XVNODGQÝQ¯]LPQ¯FKDOHWQ¯FKNRO
$XWRSĬMÏRYQD
RVREQ¯DXĻLWNRY«YR]\
Q£KUDGQ¯YR]LGODSURDXWRVHUYLV
2GWDKRY£VOXĻEDSURÎ5L]DKUDQLÏ¯

606 665 035
www.kvcardavle.cz
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DXWRSĬMÏRYQD
servis@kv-car.cz




ZZZSXMFRYQDNROFRP

krátkodobý i dlouhodobý pronájem horských kol
]QDĀHN7UHND6SHFLDOL]HG

+ 420 724 597 820











































































