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Úvodník / Slovo starostky

dovolte mi, abych Vás seznámila s prací obecního 
úřadu v období od vydání posledního čísla ČN a zá-
roveň nastínila další plány pro budoucí měsíce.

V současné době byla dokončena výstavba 4. etapy 
splaškové kanalizace v Čisovicích, chybí pouze finální 
povrchy na dotčených místních komunikacích, kte-
ré se budou realizovat v průběhu září.  Kromě již ob-
držených dotací na tuto stavbu, o kterých jsem Vás 
informovala v minulém čísle ČN, jsme i pro letošní rok 
obdrželi dotaci z Infrastrukturálního fondu Středočes-
kého kraje na spoluúčast pro tuto stavbu, a to ten-
tokrát ve výši 2,486 mil. Kč. Do konce prázdnin bude 
ukončena i výstavba intenzifikace čistírny odpadních 
vod, na kterou se nám podařilo získat dotaci také 
z Infrastrukturálního fondu Středočeského kraje ve výši 
1 mil. Kč. Nyní připravujeme podklady pro kolaudaci 
obou staveb, která by měla proběhnout v polovině 
září tohoto roku. Teprve po kolaudaci bude možné 
připojit jednotlivé nemovitosti na nově vybudovanou 
kanalizaci.

Stále častěji zaznívají dotazy, jak to vypadá s kanali-
zací v Bojově. Jak jsem již několikrát psala, obec má 
nejen připraven projekt, ale i stavební povolení na 

tuto stavbu. Až do roku 2021 nesplňoval Bojov pod-
mínky pro udělení dotace (malý počet občanů). 
V roce 2021 se podmínky pro „malé“ obce uvolnily, 
proto jsme okamžitě podali žádost o dotaci, a to na 
Ministerstvo zemědělství ČR. V té době byla odhado-
vaná cena kanalizace pro Bojov ve výši 51 mil. Kč. 
Po obdržení akceptace žádosti jsme okamžitě zadali 
zpracování zadávací projektové dokumentace, aby-
chom mohli zahájit výběrové řízení a vybrat zhotovi-
tele stavby. Bohužel díky vývoji na trhu se stavebním 
materiálem, pohonnými hmotami a s pracemi vůbec 
se posunula cena za výstavbu kanalizace v Bojově 
do astronomické částky 95 mil. Kč. Za takto vysokou 
cenu není obec tuto stavbu, bez navýšení dotace, 
schopna realizovat. Jedinou nadějí zůstává možnost 
čerpat dotaci z evropských peněz, v rámci Státního 
fondu životního prostředí. Tato dotace by měla být 
vyhlášena do konce letošního roku.

Začátkem srpna t. r. se dočkáme i komplexní opra-
vy krajské komunikace v úseku Čisovice – Mníšek pod 
Brdy. Nový povrch naváže na obcí zrekonstruovaný 
úsek po výstavbě kanalizace.

Od 1. července tohoto roku sváží v naší obci odpady 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři Čisovických novin,

Opět k nám po roce zavítalo léto. Léto, které je letos 
téměř takové, na jaké jsme byli zvyklí, než si nás dovo-
lil navštívit nevítaný host – covid. Většina z nás vyrazila 
na dovolenou dle svého gusta (a peněženky). Někdo 
dal přednost válení se u moře, někdo raději pozná-
vá horské masivy, zkrátka, každý tak, jak to má rád. 
A vcelku “normální” už je také společenský život. Pro-
běhly akce, na které jsme zvyklí. Další ročník si zapsala 
již legendární Minikopaná Rangers, kterou nemohly 
ohrozit ani vytrvalé deště snažící se první den ukázat, 
kdo je tady pánem. Milovníci zvířat mohli navštívit vel-
mi hezkou výstavu čisovických chovatelů. Proběhly 
další akce sdružení Rodiče pro Čisovice a Bojov. Ha-
siči uspořádali na své louce parádní Čarodějnice se 
vším, co k tomu patří. A jak hořela, potvora. Jistě by 
se našlo i něco dalšího, co se v naší krásné vesničce 
událo…

Ostatně podmínky pro tyto aktivity máme více než 
slušné. Jak často slýchávám od přátel z jiných obcí – 
jak rádi bychom něco udělali, ale když u nás prostě 
není kde. Tak tento problém u nás naštěstí nemáme. 
Máme krásný kulturní dům v centru obce, po rozsáh-
lé rekonstrukci, přímo vybízející k pořádání kulturních 

akcí všeho druhu. Máme krásný areál fotbalového 
hřiště, se zázemím, s hřištěm s umělou trávou, opět, 
jako by říkal – koukejte sportovat. Máme hasičskou 
louku, opět, se zázemím, se stánkem na občerstvení 
a s velkou plochou k pořádání téměř čehokoliv. Nic 
z toho není samo sebou – to vše, co je, je zásluhou 
skupiny lidí, která do toho všeho dala svůj čas, peníze, 
odhodlání...

No jo, ale trošku škoda je, že to je pořád jedna a ta 
stejná skupina lidí. Pokud nahlédnete do pořadatel-
ských týmů, tak uvidíte stále stejné tváře. Některé 
najdete dokonce všude. Pravda, objevují se i tváře 
nové, a to je moc dobře. Ale zkusme si představit, jak 
by obec mohla kvést, kdyby se zapojili i další její ob-
čané. A nemusí se hned jednat o heroické pořadatel-
ské výkony. Stačí drobná výpomoc, drobná iniciati-
va. Obec je taková, jakou si ji občané udělají. A i když 
říct, že něco nejde, je obvykle těžší, než to jít udělat, 
myslím si, že ta druhá varianta má lepší výsledky. Tak 
tedy na shledanou při aktivitách v obci Čisovice...

Všem čtenářům Čisovických novin přeji krásné léto!

Josef Myslín

Snažíme se o návrat do doby  
„předcovidové“....
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Úvodník / Slovo starostky

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
�� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
�� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
�� Férové a profesionální jednání
�� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
�� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
�� Předání nemovitosti novému majiteli
�� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

nová svozová společnost Brdská odpadářská spo-
lečnost s. r. o. (BOS), založená Dobrovolným svazkem 
obcí Technické služby Brdy a Hřebeny. Členy svazku 
jsou města a obce Mníšek pod Brdy, Nový Knín, Jílovi-
ště, Čisovice, Klínec, Trnová, Voznice a Zahořany.

Proč vznikl nový svazek obcí a svozová 
společnost?
Od letošního roku platí nový zákon o odpadech (Zá-
kon č. 541/2020 Sb.), který zásadně mění odpadové 
hospodářství a stanovuje obcím celou řadu nových 
povinností. Do konce roku 2023 např. nesmí být sou-
částí směsného komunálního odpadu bioodpad, od 
roku 2025 je nutné vytřídit alespoň 60% směsného ko-
munálního odpadu, od roku 2030 alespoň 65% a od 
roku 2035 alespoň 70% (momentálně třídíme 38%). 
Prudce roste cena skládkovného 
a naopak rok od roku klesá množství kilogramů od-
padu na občana ukládaného na skládku za sníženou 
cenu (tzv. třídící sleva na občana). Od roku 2030 ne-
bude možné skládkovat směsný komunální odpad 
vůbec.
Bez plné kontroly nad sběrem a likvidací odpadů ne-
mají obce možnost minimalizovat své náklady a opti-
malizovat služby občanům. 

Proč se obcím vyplatí vlastnit společnost na 
svoz a likvidaci odpadů?
- Objem odpadů a cenu jejich likvidace mají pod 
kontrolou;

- Informace o produkci odpadů využívají k optimali-
zaci nákladů ve prospěch obyvatel;

- Mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb 
a péči o životní prostředí;

- Rozhodují o činnosti svozové společnosti a podílejí se 
na jejím hospodářském výsledku;

Jaké nastaly změny od 1. 7. 2022?
Od 1. 7. se pro občany téměř nic nezměnilo. Četnost 
svozů je prozatím zachována, svozovým dnem pro 
svoz popelnic na směsný komunální odpad zůstává 
čtvrtek, kontejnery na směsný komunální odpad se 
vyvážejí ve středu a ve čtvrtek.
Svozové dny pro tříděný odpad:
• papír – pondělí

• plasty – úterý a pátek (od 1. 7. do 30. 9.) – po se-
zóně bude upraveno na 1 x týdně

• sklo – středa (každý sudý týden)

• kovy – čtvrtek

 

Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou v celé repub-
lice komunální volby do zastupitelstev obcí. Jako ob-
vykle bude pro volební okrsek č. 1 (Čisovice) volební 
místností zasedací místnost Kulturního domu v Čisovi-
cích, č. p. 76 a pro volební okrsek č. 2 (Bojov) zaseda-
cí místnost Obecního domu v Bojově, č. p. 39.

Na závěr Vám přeji příjemné prožití zbývajících týdnů 
prázdnin

Zuzana Kuthanová 
tarostka obce

Jedinou změnou je třídění tetrapaků 
(krabice od nápojů, např. mléka, džusu, 
vína…). Vzhledem k tomu, že svozová 

společnost odváží plasty na třídící linku, 
budeme třídit tyto obaly do kontejnerů na 

PLAST.  
Na stanovištích tedy nebudou již 
240 l popelnice na tento odpad.
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Prázdniny za dveřmi
Tak nám utekl další školní rok. Byl 
opravdu rychlý a také dobrý. Vrátili 
jsme se k normálnímu způsobu výuky. 
Obavy z toho, že děti budou dvoule-
tou covidovou dobou poznamená-
ny, se v žádném případě nepotvrdily. 
Naopak. V letech předchozích byly 
přinuceny naučit se větší samostat-
nosti, která se jim teď v každodenním 
běžném životě jen hodí. Také si mno-
hem víc váží přímých kontaktů ve tří-
dě, snaží se více udržovat přátelské 
a kamarádské vztahy.

Přesto ale přišel okamžik, který byl na-
prosto nový a nečekaný. Získali jsme 
novou spolužačku, Nasťu z Ukrajiny. 
Všichni víme, proč a za jakých okol-
ností se tady se svou maminkou ocitla. 
Velmi si vážím toho, jak ji děti přijaly 
a jak se k ní po celou dobu jejího po-
bytu tady u nás chovají. Samozřejmě 
na tom má podíl i Nasťa díky své milé a přátelské povaze a také 
dospělé okolí dětí, které je určitě svým dětem vzorem.

Všichni se jistě na prázdniny těšíme, ale jsem přesvědčená, že až 
nastane ten správný čas, tak se všichni rádi zase sejdeme v naší 
třídě, protože bychom si chyběli.

Mgr.  Jana Seibertová 
4. ročník

Školka a škola

Konec školního roku

Tak je tady konec školního roku. Roku, který jsme 
všichni očekávali s napětím, jaký bude. Ale podaři-
lo se, a oproti všem obavám z covidových opatření, 
vše se v dobré obrátilo. Veliké obavy měli rodiče žáků 
pátého ročníku. Před žáky byly velké cíle – přijímací 
zkoušky na víceletá gymnázia a v neposlední řadě 
i umístění na okolní školy do 6. ročníků. Přes prvotní 
nesnáze se podařilo paní starostce zajistit umístění na 

ZŠ v Dobříši, kde budou moci děti pokra-
čovat ve stejné třídě, tedy se svými kama-
rády, a za to jí patří poděkování. Na více-
leté gymnázium v Dobříši se po úspěšném 
splnění přijímacích zkoušek dostali 3 žáci, 

a to je velký úspěch, protože po dvou letech, které 
byly poznamenány distanční výukou, to nebylo vů-
bec lehké. 

Po celý rok se všichni žáci snažili dohnat vše, co neby-
lo možné probrat při distanční výuce, a tím mám na 
mysli zvláště společné chvíle s kamarády, kteří jim tolik 
chyběli. Proběhla i spousta akcí, které byly převážně 
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Školka a škola

na půdě školy. Zde bych zmínila programy nazvané 
Besedárium – Finanční gramotnost a Novodobé ději-
ny. Tyto akce probíhaly formou hry a zavedly děti do 
reálného světa dospělých a naučily je řešit každo-
denní problémy. A to je velice důležité, protože s pře-
stupem na jinou školu se s nimi budou setkávat i oni.

Na začátku května čekala děti ještě jedna 
důležitá zkouška. Pátý ročník byl vybrán do 
celorepublikového testování škol ze zna-
lostí v matematice, českém jazyce a do-
vedností k učení. I toto ovšem žáci zvládli 
na výbornou a celkově byly jejich znalos-
ti ohodnoceny v lepší polovině všech škol 
z celé republiky. A to je určitě velice dobré 
zjištění, že úroveň naší školy je vysoká. 

No opravdu je tu konec. A na konci má být 
nějaké překvapení. A to doslova. Jeli jsme 
tedy za překvapením do Prahy. Děti do po-
slední chvíle vůbec nic netušily. Procházka 
Prahou a zastávka u hračkářství Hamleys 
Praha, cílem byla hra ve virtuální realitě 
Stará Praha – oživení Golema. Nadšení ne-
bralo konce, a tak to mělo být. Něco hez-

kého skončilo „s plnou parádou“. 

Pak už jen rozdání vysvědčení, malá oslava s občers-
tvením a hurá na prázdniny!

Světlana Bílková 
5. ročník

Být sám sebou
Při slavnostním loučení s páťáky často používám vě-
tičku: Hlavně zůstaň pořád takový/á, jaký jsi!  Vím, 
může se to zdát, jako fráze, ale čím dál víc si uvědo-
muji, že je to možná to nejdůležitější, s čím můžeme 
našim dětem pomoci. Zůstat sám sebou, jít si za svými 
sny, nebát se říkat, co si opravdu myslím. Samozřejmě 
s veškerou pokorou a úctou k druhým! 

Děti bývají naším zrcadlem. Taky jste si všimli, že když 
jste nejvíc unavení, nemáte energii ani náladu, tak 
vaše ratolesti nejvíc zlobí?! Možná tím jen dávají na-
jevo, že Vás takto nechtějí vidět, že nechtějí, aby 
máma nebo táta byli přepracovaní, naštvaní, smut-
ní… A naopak, jak se jim rozzáří oči při společných 
hrách a „blbnutí“! 

Občas se dočtu, že naše školy potlačují osobnost 

dětí. Že je učí pouze nepodstatným věcem, které se 
jim do života nebudou hodit. Domnívám se, že je to 
jen jeden úhel pohledu. Nikdo z nás neví, kdy a co 
ve svém budoucím životě použije. Co se mu jednou 
bude hodit. Dobrý učitel by měl umět dětem ukázat 
různé cesty vědění, po kterých se mohou vydat. 

Ale nyní, v čase dovolených si dopřejme krátké zasta-
vení, zasloužený odpočinek a dětský pohled na svět 
☺

PS: Pokud byste se chtěli podívat na to, co 
jsme během školního roku 2021/2022 ve školce 
a škole zažívali, navštivte naše webové stránky:  
www.zsmscisovice.cz. 

Mgr. Lenka Hejnicová
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Rodiče pro Čisovice a Bojov

Jaro 2022: nový začátek
Milí přátelé,

letošní rok chápeme jako nový za-
čátek našich aktivit pro děti a rodi-
če! Od března jsme bez omezení 
pro pořádání akcí a věřím, že to tak 
do konce roku zůstane 12

Do nového začátku stojí za to si 
obec uklidit, proto jsme 23. – 24. dub-
na poprvé zkusili úklid obce, tj. sběr 
odpadků poházených okolo komu-
nikací a veřejných ploch. Inspirovali 
jsme se akcemi pořádanými kolem 
termínu Dne Země. Celkem jsme 
naplnili 22 pytlů, 16 v Čisovicích + 
6 v Bojově. Sám jsem byl překva-
pený, jak to naše děti bavilo a kolik 
„bordelu“ člověk najde, když se na 
to soustředí.  Děkujeme paní sta-
rostce za pomoc se zajištěním pytlů 
a závěrečným odvozem. Děkujeme 
všem, kdo se úklidu účastnili. Věřím, 
že příště se nás sejde o trochu víc.

V sobotu 4. června jsme si zopako-
vali Pohádkovou cestu kolem svě-
ta. Po stejné trase, s pár změnami 
jsme prošli všechny kontinenty stej-
ně jako v roce 2019. Pokud si pama-
tujete, bylo tenkrát strašné vedro 
a účast kvůli tomu byla malá. Bylo 

nám líto znovu nevyužít připravené 
kostýmy a program na stanovištích 
– a tentokrát to s počasím vyšlo! Po-
tvrdili jsme si, že od čisovické školy 
vede cesta kolem celého světa na 
vlakovou zastávku v Bojově 12 Podí-
vejte se na pár fotek, další najdete 
na našem Facebooku Rodiče pro 
Čisovice a Bojov. 

Tam také budeme postupně infor-
movat o dalších akcích – už teď si 
můžete do kalendářů zapsat:

• 25. 9. Čisokros – tradiční dětský 
cyklistický okruh

• 5. 11. Halloween – strašidla, 
dýně a kdovíco ještě

• 3. 12. Mikulášská – zábava, tvo-
ření a Mikuláš

• 1. 1. 2023 běh nebo výšlap na-
horu na Horu

Užívejte horkého léta a těšte se! My 
se těšíme na Vás!

Honza Hruška 
 za Rodiče  

pro Čisovice a Bojov

Uklid obce
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Rodiče pro Čisovice a Bojov
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Malé ohlédnutí za fotbalovým jarem 2022

Toto fotbalové jaro bylo pro celý tým velmi těžké. Do 
jarní části jsme se sice vrhli po úspěšném zimním sou-
středění v Kořenově, kde jsme se snažili vypilovat jízdu 
na běžkách a nabrat nějakou kondici, avšak bohužel 
i při slušné zimní přípravě se nám nevyhnula zranění 
a začátek sezóny tak nebyl vůbec lehký. Každým zá-
pasem jsme měli více a více zraněných a posléze se 
nám zranil i náš gólman Petr Hofta, který byl oporou 
mančaftu. Kluci se snažili bojovat, ale nepodařilo se 
udržet A tým v krajské soutěži. B tým za podpory hráčů 
z A týmu na tom byli očividně lépe a dokopali soutěž 
s úctou. Mladší žáci si vedli velmi dobře i s tak velkým 
hendikepem, kdy hráli s ročníky staršími a udrželi se 
uprostřed tabulky. Příští sezona bude pro A tým také 
těžká. Okresní přebor je obsazený týmy, co mají am-
bice, tudíž se uvidí, jak se nám bude dařit. Náš B tým 
je v ohrožení pro nedostatek hráčů. Bohužel mladých 
adeptů je málo a ti starší už dosluhují. Uvidíme, zda po 
prvních kolech v podzimní části B tým udržíme nebo 
nikoliv. 

Po covidovém roce, s výpadkem jednoho ročníku, 
se opětovně uskutečnila naše Minikopaná, a to již 38. 
ročník, kde se organizačně začali podílet také naši 
mladší kluci. Osobně si myslím, že se jim to povedlo. 
Musí pomalu převzít žezlo, my starší jim rádi budeme 
předávat zkušenosti po dlouhých letech organizová-
ní této tradiční akce. Samozřejmě, jako posledních 
pár let, při Minikopané hodně pršelo a všichni jsme 
vzhlíželi k nebi, jestli se nám počasí umoudří, což se 
nakonec povedlo a nejen my, jako organizátoři, ale 
i všichni hráči byli rádi, že i s drobným zpožděním tur-
naj proběhl. Po usilovných bojích po pár letech obhá-
jil pohár za 1. místo tým Disco Stars junior, jako stálice 
našeho turnaje. 

Na závěr bych chtěl apelovat na všechny rodiče, 
kteří mají malé děti, aby podpořili svými ratolestmi náš 
fotbalový klub a přihlásili děti na fotbal. Bohužel po-

sledních pár let fotbal hrozně upadá, pro nedostatek 
jak dětí, tak i rodičů, kteří by chtěli pomoci při tréno-
vání dětí a rozvíjení jejich talentu. V nedávné době 
nám skončilo i cvičení malých dětí. Rádi bychom jej 
znovu obnovili, pokud by někdo z rodičů byl ochotný 
s touto organizací pomoci, budeme moc rádi a bude 
mít naši plnou podporu. Myslím, že zázemí na hřišti 
máme velice pěkné, jak venkovní, tak i vnitřní, a je 
velká škoda toho nevyužít.

Děkuji všem, kteří podporují náš klub, ať už finančně 
nebo přiloží ruku k dílu, bez nich by to opravdu nešlo.

Petr Mathauser,  
předseda TJ Sokol Čisovice

TJ Sokol Čisovice
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TJ Sokol Čisovice
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Vítání
občánků

Vítání občánků – květen 2022

Adélka Pavezová Anežka Větrovská Anička Svojanovská

Lukášek Moravec Natálka Klézlová Patricie Folauf
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Vítání občánků – květen 2022

Folaufovi Klézlovi

Moravcovi Pavezovi

Svojanovských Větrovských
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SDH Čisovice

Čisovičtí hasiči rozhodně nezahálejí….
Dějiny čisovických hasičů se píšou již 143 let. Za toto 
dlouhé období nesčetněkrát prokázali, jak je jejich 
činnost potřebná (nejen) pro naši obec a její obča-
ny. I zdánlivě „bezvýznamná“ událost, u níž hasiči 
zasahují a pomáhají, může mít v případě, že nedo-
jde k včasnému zásahu, rozměr nedozírných násled-
ků. V naší obci navíc velmi úzce spolupracuje sbor 
dobrovolných hasičů se zásahovou jednotkou, což 
bohužel všude také není tak úplně samozřejmostí. 
V Čisovicích je však v tomto směru skvěle nastavená 
spolupráce obou subjektů utužená přátelskými vzta-
hy všech členů, čehož si velice vážíme. Pojďme se 
tedy podívat, jaké činnosti se hasiči věnovali v první 
polovině roku 2022…

Spadený strom není rozhodně banalitou
Přelom mezi zimním a jarním obdobím je vždy ve zna-
mení velmi nevyzpytatelného počasí doprovázeného 
plískanicemi a také nezřídka silnými větry. Hasiči čas-
to v takových případech vyjíždí právě na odstranění 
spadlých stromů v rámci technické pomoci. Tak tomu 
bylo také v měsíci únoru u našich hasičů. Dne 19. úno-
ra a dále pak 25. února se podíleli právě na odstraně-
ní spadených stromů. 

Protipožární prevence je důležitá
Jejich činnost však představuje samozřejmě záběr 
širší, například činnost kontrolní v oblasti protipožární 
ochrany. Dne 7. března proběhla prohlídka stávají-
cích i nových prostor čisovické základní školy, kde naši 
hasiči prověřovali např. umístění požárních hydrantů 
a další náležitosti vycházející z předpisů v oblasti proti-
požární ochrany a prevence. Posléze pak 13. března 
proběhl zásah při požáru polního porostu v Klínci a již 
18. března se naši hasiči naopak zapojili do přípravy 
občerstvení v rámci tradičního dětského karnevalu, 
který se předchozí dva roky nekonal z důvodu „řádě-
ní“ covidu.

Hasiči recyklují
Od měsíce dubna pak probíhá zapojení se do pro-
jektu „Recyklujte s hasiči“. Odložení nepotřebných 
spotřebičů v rámci tohoto celostátního projektu bylo 
možno v jarních měsících uskutečnit na hasičské lou-
ce, a to každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod. Teď přes 
letní prázdninové měsíce sice pravidelný sběr nepro-
bíhá, avšak není problém se domluvit na odevzdání 
elektroodpadu po předchozí telefonické dohodě na 
č. 721 836 684.                

Radostné i smutné události…
Ano, je to tak – i v životě hasičském se střídá úsměv 
a smutek. K radosti byl zcela jistě důvod v sobotu 
30. dubna, kdy se na hasičské louce konalo tradiční 
pálení čarodějnic za účasti mnoha dětí i dospělých. 
Probíhaly soutěže, hrála veselá hudba, představila se 

celá řada nádherných malých čarodějnic a čarodě-
jů, občerstvení bylo bohaté a dobré a všichni si to po 
covidové uzávěře skutečně užívali. 

Dobrá nálada vydržela také do neděle 1. května, kdy 
hasiči ze sousední Líšnice slavili své 145. výročí, v je-
hož rámci proběhla nejprve Děkovná mše v kostele 
Všech svatých v Líšnici, kterou celebroval kardinál 
Dominik Duka. Poté v centru obce následoval bohatý 
slavnostní program, v jehož rámci byla předána vy-
znamenání zasloužilým členům SDH Líšnice. Příjemná 
atmosféra však byla posléze zakalena přívalem smut-
ku, kdy jsme se se dozvěděli zprávu o skonu našeho 
dobrého hasičského kamaráda, rádce, nositele Titulu 
Zasloužilý hasič a v neposlední řadě starosty SDH Klí-
nec – pana Františka Obermajera. 

Sbohem, kamaráde!
František Obermajer patřil k těm, kdo podali velkou 
pomocnou ruku čisovické mladé hasičské genera-
ci před dvěma desetiletími, kdy po několika letech 
„uspané“ činnosti začali čisovičtí hasiči znovu budo-
vat a „oprašovat“ slávu a rozvoj jednoho z nejstarších 
sborů na okrese Praha-západ. Byli to právě klínečtí 
hasiči v čele s bratrem Františkem Obermajerem, kteří 
pomáhali, radili, zaučovali a v neposlední řadě vyja-
dřovali obrovskou podporu čisovickému sboru. Bylo 
tedy pochopitelné, že  mnoho čisovických hasičů se 
vypravilo s dlouholetým přítelem naposledy rozloučit. 
Stalo se tak v pátek 6. května, kdy mnoho zástupců 
sborů nejen z našeho 7. okrsku dalo poslední sbohem 
bratru Františkovi v líšnickém kostele Všech svatých. 
Děkujeme za Tvou obětavou práci, milý bratře!

Další jarní činnost
Život jde samozřejmě dál a uctít památku dlouholeté-
ho kamaráda je možné i tak, že budeme pokračovat 
v tom, co nás naučil. Minuta ticha a pietní místo byly 
součástí okrskové soutěže v požárním sportu, která 
se konala v sobotu 7. května v Zahořanech. Družstvo 
mužů obsadilo v okrskové soutěži krásné druhé místo. 

V sobotu 28. května proběhl tradiční sběr železného 
šrotu, při jehož zabezpečení a organizaci vždy čiso-
vičtí hasiči aktivně pomáhají. Ve stejný den se konalo 
ve Hvozdnici Shromáždění představitelů SDH okresu 
Praha-západ, kdy pověřeným zástupcem za náš sbor 
byl Oldřich Cejpek. Posléze již následovala v sobotu 
18. června reprezentace naší obce na tradiční regio-
nální zábavné soutěžní akci „Hry bez hranic“. 

S velkou vodou už máme zkušenosti
Jako obec, jež několikrát čelila nezvané „návštěvě“ 
velké vody, víme všichni velmi dobře, že jakýkoliv ná-
znak případného stoupání či dalších nepříjemných 
projevů jakožto dopadu silných dešťů není radno 
podceňovat. Z tohoto důvodu proběhl také 25. červ-
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SDH Čisovice  / Mladí hasiči

Konečně jsme se do-
čkali a jaro proběhlo 
jako za „starých časů“ 
bez omezení. Nejprve 
jsme měli pár tvořivých 
tréninků v naší klubovně. 

Během tréninků uvnitř si 
všichni, i ti nejmenší, pro-
šli kurzem první pomoci 
a získali odznáček malé-
ho zdravotníka. 

Postupně, jak to počasí 
dovolilo, jsme tréninky 
kombinovali i s venkov-
ními aktivitami. Hlavní 
byla příprava na požár-
ní útok. Přece jen vět-
šina dětí požární útok 
vždy upřednostní před 

jinými vzdělávacími aktivitami. Proto jsme se snažili ho 
do tréninků zavést co nejdříve. Poslední schůzka Mla-
dých hasičů konající se v klubovně byla těsně před 
Velikonocemi. Děti si vytvořily dekoraci v podobě za-
jíčků.

Přišel konec dubna s ním 
i dlouho očekávaná 
akce – PÁLENÍ ČARO-
DĚJNIC. Starší děvčata 
pomáhala s přípravou 
soutěží pro děti, obslu-
hou u vchodu a udr-
žování pořádku. Jsme 
rádi, že se akce mohla 
uskutečnit. Po dlouhé 
době to bylo opravdu 
třeba a věříme, že jste si 
to s námi užili.

Další trénink jsme se ko-
nečně mohli přesunout 
na hasičskou louku, kde 
si někteří vůbec poprvé 
vyzkoušeli požární útok. 

V jarní sezóně jsme se 
zúčastnili výročí založe-

ní sboru v Zahořanech. Součástí byla nejen okrsková 
soutěž pro dospělé, ale i soutěž Mladých hasičů. Do 
Zahořan jsme se vypravili se dvěma družstvy v kate-
gorii mladší. Soutěž probíhala na 2 pokusy. Odběhli 
jsme celkem 4 požární útoky a všechny byly dokon-
čeny v pořádku. Poprvé jsme zde náš sbor reprezen-
tovali také v nových dresech. Ze Zahořan jsme si od-
vezli krásné 2.místo. 

Poslední trénink před prázdninami jsme se rozhodli, že 
proběhne trošku jinak. Počasí nám přálo, a tak nám 
nic nebránilo si jej užít. Opékali jsme špekáčky, zahráli 
si nějaké hry nebo jsme si prostě jen tak povídali. 

Ze života Mladých hasičů

na pečlivý monitoring vodního toku spojený s čerpá-
ním vody. Povodeň k nám naštěstí nezavítala a všich-
ni si velmi přejeme, aby tomu tak zůstalo, byť voda 
je samozřejmě důležitá, ale však víte, jak to bývá – 
všeho moc škodí. K eliminování rozvodnění a lepšímu 
průtoku přispělo zcela jistě čistění Bojovského poto-
ka, kterého se naši hasiči chopili na počátku letních 
prázdnin, a sice 3. července. 

Přejeme Vám všem krásné léto a těšíme se zase příště 
☺

Za poskytnuté informace moc děkuji veliteli naší zása-
hové jednotky, Martinu Svobodovi. 

Petra Myslínová Cejpková, SDH Čisovice 
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Mladí hasiči
Prázdniny jsou tu a my se opět na všechny těšíme nejpoz-
ději na začátku školního roku.

Přejeme všem krásné letní dny! ☺

Za tým vedoucích Mladých hasičů

Iveta Dvořáková
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SDH Čisovice

Z hasičské kroniky popětadvacáté – nelehké 90. roky
Putování stránkami Pamětní kni-
hou Sboru dobrovolných hasičů 
Čisovice jsme ukončili prozatím 
v roce 1991, kdy článek čerpající 
z událostí tohoto roku se objevil 
v podzimním čísle ČN loňského 
roku. Letošní jarní číslo neobsaho-
valo povídání čerpající z kroniky, 
neboť zde bylo kalendářní okénko 
věnováno „Ohňovému patentu“, 
jenž také úzce souvisí s historií ha-
sičů a požární ochrany. Pojďme 
se tedy společně podívat do prv-
ní poloviny 90. let, resp. začněme 
rokem 1992. Devadesáté roky byly 
ve znamení postupného útlumu 
činnosti čisovických hasičů, což 
naštěstí po nástupu nového sto-
letí i milénia přestalo platit a díky 
nové mladé generaci začala být 
činnost sboru opět na vzestupu. 
Než však k tomu došlo, zakusil si 
čisovický hasičský sbor nelehké 
chvíle, kdy jeho řady navždy opus-
tilo i několik bratrů a sester, kteří 
byli doslova tmelem jeho činnosti. 
Historie však čítá nejen veselé, ale 
i smutné okamžiky, a i ty je třeba 
zdokumentovat. S ohledem na 
skutečnost, že záznamy k jednot-
livým rokům 90. let jsou v kronice 
kratší, podíváme se teď společně 
do roku 1992, 1993 a 1994. 

Rok 1992
Začátek roku byl takový, jako je 
tomu zpravidla každý rok – zástup-
ci SDH Čisovice se účastnili val-
ných hromad okolních sborů, kon-
krétně to bylo 18. ledna v Trnové 
a 25. ledna na Jílovišti a v Karlíku. 
Pokaždé reprezentovala SDH Čiso-
vice sedmičlenná delegace. 

Smutek dorazil již 25. ledna, kdy: 
„…zemřel náš člen, br. J. Košnář. 
Jeho pohřeb se konal v Mníšku dne 
31. 1. 1992. Zúčastnilo se 14 členů 
sboru. Byla postavena čestná stráž 
a zakoupen věnec.“ 

Minutou ticha za zesnulého brat-
ra byla zcela jistě zahájena valná 
hromada SDH Čisovice, jež se ko-
nala 1. února, tedy den po pohřbu 
zesnulého bratra J. Košnáře. Valné 
hromady se zúčastnilo 25 členů či-
sovického sboru, a dále zástupci 

okolních SDH: Řevnice, Lety, Karlík, 
Jíloviště, Trnová, Klínec a Bojov. Za 
Okresní sdružení hasičů Praha-zá-
pad se zúčastnil Jiří Štolba. 

Dne 13. března se konala výroční 
valná hromada v sousední Líšnici, 
kdy se opět účastnili zástupci na-
šeho sboru, avšak ze stránek kroni-
ky již nevyplývá, v jakém počtu. 

„Ohnivý kohout“ se v roce 1992 ob-
jevil 17. dubna. Jednalo se o po-
žár stohu, kdy vyjela též čisovická 
cisterna, avšak ve finále nezasa-
hovala, neboť: „…přijely též Řevni-
ce a Mníšek.“ Další řádění nezva-
ného červeného návštěvníka je 
zaznamenáno 13. října, kdy došlo 
k požáru lesa nad Bojovem. Na li-
kvidaci se podílela také čisovická 
cisterna T111 a rovněž mníšečtí 
a řevničtí hasiči. 

Rok 1993
První záznam roku 1993 směřuje do 
16. ledna, kdy se konala výroční 
schůze našeho sboru v restauraci 
Pod Horou. Z okolních sborů přijeli 
zástupci SDH Klínec, Bojova, Trno-
vé a Jíloviště. Na počátku března 
(5. 3.) pak proběhla výroční valná 
hromada 7. okrsku, jež se konala 
v Trnové, kdy: „…jsme se zúčastnili 
5 členy. Na této schůzi byl zvolen 
nový starosta 7. okrsku, a to br. Jin-
dřich Václav.“

V měsíci květnu (17. 5.) byly pro-
vedeny technické prohlídky čiso-
vických hasičských vozidel. Tyto 
prohlídky proběhly v Řevnicích a je 
třeba konstatovat, že vozidla pro-
šla těmito prohlídkami bez závad. 

Poté již jen bohužel následuje smut-
né konstatování, které říká, že: „…
činnost sboru za r. 1993 značně 
poklesla. Pořádaly se pouze výbo-
rové a členské schůze.“ Z těchto 
řádků je patrný smutek, což je po-
chopitelné, neboť jen na našem 
okrese zaniklo již poměrně dost 
sborů a jen výjimečně se necha-
jí členové přemluvit, aby alespoň 
v malém počtu ponechali sbor 
v určitém „zakonzervování“, neboť 
se může stát, že za několik málo let 
přijde nová generace, která bude 

chtít na původní činnost a slávu 
navázat. 

Rok 1994
Tento rok začal opět v tradičním 
duchu, a sice účastí na valných 
hromadách okolních sborů, kte-
rými byly Trnová, Jíloviště, Klínec 
a Bojov. 

Hned v měsíci lednu, konkrétně 
16. 1., dorazila velmi smutná zprá-
va oznamující, že řady čisovických 
hasičů navždy opustil bratr Kudrna. 
Poslední rozloučení s tímto oběta-
vým členem proběhlo 21. ledna 
ve smuteční síni v Motole, kdy se 
se zúčastnilo několik členů SDH Či-
sovice.  

Dne 12. února se konala valná hro-
mada SDH Čisovice, jíž se mj. také 
zúčastnili zástupci z okolních sborů 
– Klínec, Trnová a Bojov. Jen o ně-
kolik málo dnů později, a sice 19. 
února, navždy odešla sestra Růže-
na Žaloudková, další z obětavých 
členů SDH Čisovice. Poslední sbo-
hem paní Růženě přišlo dát několik 
bratrů a sester z čisovického sboru 
do motolské smuteční síně dne 24. 
února.

V době útlumu činnosti není příliš 
nálada na oslavy. Přesto členové 
SDH nezapomněli na své předky, 
kteří čisovický hasičský sbor založili 
před 115 lety. K pomníku padlých 
byl položen věnec a minutou ti-
cha uctěna památka všech bra-
trů a sester, kteří řady čisovických 
hasičů již navždy opustili…

Do zbývajících let devadesátých 
bychom se podívali příště. Jde 
o stručné zápisy, které byly navíc 
dopisovány zpětně, neboť dobo-
vé záznamy končí právě rokem 
1994. Přineseme Vám tedy zřejmě 
již článek souhrnný, jenž překlene 
období, nežli začal být čisovický 
sbor opět na vzestupu, ale o tom 
tedy zase příště…

Petra Myslínová Cejpková, 
 kronikářka SDH Čisovice 
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Po dvouleté přestávce opět byla pořádána v Čisovi-
cích na návsi Letní výstava králíků, holubů a drůbeže.  
Letos byla komornější oproti minulým rokům, vzhle-
dem k minulé i současné situaci. 

Přestože jsme výstavu připravovali s jistou nervozitou 
a obavami z výsledku, troufáme si tvrdit, že se výstava 
vydařila. Opět zde vystavovali chovatelé z blízkého 

okolí, ale i chovatelé ze Šumavy a z jižní Moravy, kteří 
jsou věrnými účastníky našich výstav.  Vystaveno bylo 
kolem 350 kusů králíků, holubů a drůbeže. Vše do-
padlo dobře nejen proto, že nám přálo po oba dny 
krásné letní počasí, ale i že přišlo mnoho návštěvníků. 
Mezi nimi bylo mnoho věrných občanů z Čisovic, za 
skutečně hřejivou považujeme účast i velkého počtu 
dětí. 

Všichni si užívali přátelskou atmosféru.

Jak už je tradicí našich výstav, mají děti vstup volný. 
Návštěvníci strávili příjemně volné chvíle prohlídkou 
chovaných zvířat a u velmi dobrého očerstvení.  Děti 
prožívaly chvíle napětí při losování bohaté tomboly.

O výborné občerstvení se postarala rodina Berano-
vých, což návštěvníci velmi oceňovali. Dále je nutné 
poděkovat všem, kteří podporují naši chovatelskou 
činnost, ať už finančně nebo materiálně formou spon-
zorských darů. Náš dík také patří těm, kteří se podíleli 
na zajištění organizace nejen vlastní výstavy, ale i do-
provodných aktivit. Opět se s mimořádným zájmem 
setkala expozice Čisovických včelařů, neboť i oni jsou 
již její nedílnou součástí. 

Závěrem děkujeme všem zájemcům o naši výstavu 
a o chov drobného domácího zvířectva, bez nichž 
by tato akce neměla smysl.

Za chovatele z Čisovic

Šárka Maršíková

Postřehy z Letní výstavy  
ZO ČSCH Čisovice

Chovatelé z Čisovic
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Narození

Natálie Klézlová

Barbora Žaloudková

Elisabeth Steinerová

Pavel Leonard Třeštík

Josefína Smolková

Úmrtí

Ladislav Vajsochr

Josef Brabenec

Společenská kronika

Když se řekne 100 let, každý z nás si zřejmě 
představí něco maličko jiného. Ně-
kdo si představí historické události 
za poslední stoleté období, jiný 
zapátrá ve svém rodokmenu 
a pro někoho je to naopak 
něco, co si ani představit ne-
dokáže. Sto let, to může být 
i lidský věk a nemyslíme tím 
obrazné pojmenování ča-
sového období z učebnice 
dějepisu, ale opravdu krásné 
stoleté „kulatiny“, kterých se 
dožívá v těchto dnech nejstar-
ší obyvatelka naší obce, úžasná 
a stále vitální dáma, paní Jiřina Va-
šíčková.

Paní Vašíčková přišla na svět 20. srpna roku 
1922 v Nových Ohnišťanech na okrese Bydžov. 

Svou životní cestu spojila s Čisovicemi v roce 1940, 
kdy se slečna Jiřina, tehdy ještě Náměst-

ková, provdala za pana Josefa Vašíč-
ka z Čisovic. Z manželství vzešly dvě 

dcery, Jiřina a Ivana. Ano, v Čiso-
vicích žije nyní paní Vašíčková již 
82 let. 

Paní Jiřina se stala čisovickou 
občankou tělem i duší. Pra-
covala ve veřejných funkcích 
a v době, kdy působila jako 

matrikářka nejen pro Čisovice, 
ale i pro čtyři sousední obce, pro-

slula svou pečlivostí a precizností. 
Při MNV Čisovice působila paní Jiři-

na Vašíčková v sociální komisi a také 
v Červeném kříži. Obrovskou zásluhou paní 

Vašíčkové byla aktivita, jež vedla ke zřízení dětské 
poradny v obci. 

Velké poděkování také paní Vašíčko-
vé náleží za veškerý čas, který věno-
vala pomoci a ošetřování osamělých 
občanů. Pro svou rodinu je paní Va-
šíčková milující maminkou, babičkou, 
prababičkou i praprababičkou. 

Dáma s velkým srdcem, jež vždy my-
slela více na druhé než na sebe, to 
je paní Jiřina Vašíčková. K jejímu vý-
znamnému životnímu jubileu jí přeje-
me hlavně pevné zdraví, mnoho opti-
mismu a životní pohody.

Srdečně blahopřejeme nejstarší obyvatelce naší obce –  
paní Jiřině Vašíčkové
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Rok 1037 – před 985 lety: První písemná 
zmínka o Čisovicích a kdo tehdy vládl
V roce 1037 byla zaznamenána první písemná zmín-
ka o Čisovicích. Tehdy český kníže Břetislav I. ode-
vzdal dnes již zaniklému ostrovskému klášteru čiso-
vické včelaře. Tehdy byl klášterními mnichy o této 
události pořízen pamětní zápis, jenž byl později vlo-
žen do listiny krále Přemysla Otakara I. z roku 1205. 

Text zápisu zní: „Brecyslaus – sancto Johanni Babtiste 
Ostrow – tradidit: Cvsowicyh debitores mellis.“ (Znění 
zápisu převzato z publikace: „Čisovice a Bojov v mi-
nulosti“, autor PhDr. Zdeněk Boháč, CSc., vydáno r. 
1987 MNV Čisovice ku příležitosti 950. výročí doložení 
obce, str. 3)

Klášter Ostrov se skutečně nacházel na ostrově leží-
cím nedaleko soutoku Vltavy a Sázavy v Davli. Zalo-
žen byl zřejmě roku 1000, byť o jeho vzniku bylo díky 
dochovaným záznamům jednáno minimálně o rok 
dříve. V únoru roku 999 zemřel kníže Boleslav II. z rodu 
Přemyslovců, který v předtuše blízké smrti plánoval 
založit nový klášter, avšak k samotné realizaci došlo 
velmi pravděpodobně právě o rok později. 

Kdo byl Břetislav I., který se zasloužil o vznik první pí-
semné zmínky o Čisovicích?
Zmíněný Boleslav II. měl syna Oldřicha a jeho synem 
byl právě Břetislav I. Na český trůn usedl v roce 1034, 
kdy zemřel jeho otec Oldřich. Bez zajímavosti ovšem 
není, že např. v díle „Dějiny národu českého v Če-
chách a v Moravě“ od Františka Palackého je jako 
rok skonu Oldřicha a rok nástupu Břetislava I. uveden 
právě rok 1037 – tedy rok první písemné zmínky o naší 
obci. Palacký Břetislava I. charakterizuje takto: „…
bujarý a mladý panovník, zdá se, že hned na počát-
ku panování svého jal obmýšleti věci veliké.“ 

Břetislav I. rozšířil svou moc směrem na polské území, 
nechal dokonce do Prahy přivézt z Polska ostatky 
svatého Vojtěcha a uložit je v rotundě svatého Víta. 
Vydal také první soubor právních předpisů na našem 
území, tzv. „Břetislavova dekreta“, kde specifikoval 
např. tresty za nemravné chování v manželství či za 
pěstování pohanských zvyků, neboť Břetislav I. byl 
oddaným křesťanem. Břetislav I. zavedl také tzv. seni-
orát neboli stařešinské právo – jednalo se o dědičné 
právo nejstaršího člena rodu na vládu. 

Břetislav I. zemřel věku cca 53 let (přesné datum 
narození není známo) v Chrudimi roku 1055, tedy 
o 18 let poté, kdy byl pořízen první písemný záznam 
o existenci obce Čisovice…

Rok 1672 – před 350 lety: Dokončení 
mníšeckého zámku
V letech 1656 až 1672 probíhala přestavba, resp. 
stavba mníšeckého zámku. Původní hrádek zpusto-
šený švédskými vojsky za třicetileté války byl v žalost-
ném stavu, a proto poté, co získal panství mníšecké 
původně belgický koželuh Servác Engel z Engelsflus-
su (za to, že bránil vpádu Švédů do Starého Města 

Pražského byl povýšen císařem do šlechtického sta-
vu), ujal se nejen přestavby šlechtického sídla, ale 
započal se zvelebováním celého panství. Zámek byl 
vybudován jako čtyřkřídlá barokní stavba se třemi 
nárožními věžemi. V jedné z těchto věží je umístěna 
kaple svatého Serváce, jíž dominuje obraz od Karla 
Škréty. Tento obraz namalovan na mědi představuje 
svatého Serváce se svatým Athanasiem, kteří hají cír-
kev proti bludaři Ariovi. 

Rok 1887 – před 135 lety: Obnova maleb 
v mníšeckém kostele
V mníšeckém kostele svatého Václava byly obno-
veny nástěnné malby, jejichž autorem byl Jan Spit-
zer. Jedná se o malby, které představují Zavraždění 
svatého Václava, dále Apotheosu svatého Václava 
a v neposlední řadě Zjevení sv. Václava jeho sestře 
Přibyslavě. O obnovu maleb v původní podobě se 
postaral Josef Scheiwl (1833–1912), český akademic-
ký malíř a ilustrátor, jenž se zaměřoval zejména na 
církevní obrazy. 

Rok 1927 – před 95 lety: Čisovická 
poštovna a nový okres 
V tomto roce byla v Čisovicích zřízena poštovna 
a také: „…proti kovárně postaven nový železobeto-
nový most.“ (Kronika Obce Čisovice, I. díl, str. 32). 

V tomto roce také vznikl nový okres Praha-venkov, 
a sice jako okres, jenž obsahoval území původních 
zrušených okresů smíchovského a karlínského. 

Kronika Obce Čisovice nás informuje, že v tomto roce 
byla též: „…velmi pěkná oslava památky upálení M. 
J. Husa. Průvodu se zúčastnily všechny místní složky 
i žactvo školy. Hranice byla zapálena na Pahorkách. 
Po zapění sborů promluvil o Husovi řídící učitel Lad. 
Vacek.“

Rok 1952 – před 70 lety: První žena v čele 
obce
V roce 1952 se poprvé do čela obce postavila žena. 
Stalo se tak poté, kdy 7. 3. 1952 rezignoval Jaroslav 
Marhoul z funkce předsedy MNV. Na místo předsedy, 
resp. předsedkyně byla zvolena žena, jíž byla Jiřina 
Švehlová, manželka strážmistra SNB.

…a před 20 lety….
Podruhé se pak postavila žena do čela obce až 
o 50 let později, v roce 2002, kdy byla poprvé zvole-
na do své funkce paní Zuzana Kuthanová, stávající 
starostka naší obce.  

Rok 2002 – před 20 lety: Povodně (nejen 
v naší obci)
Povodně v Česku – víc asi netřeba dodávat, neboť 
mnoho z nás má ještě v takřka živé paměti obrov-
skou (údajně pětisetletou až tisíciletou) vodu, jež se 
prohnala Čechami v polovině srpna 2002. Televizní 
záběry zatopených stanic pražského metra či doslo-

Co prozradil kalendář?
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Co prozradil kalendář?
va přelitý Kamenný most (nejstarší v České republice) 
v Písku, z něhož zůstaly viditelné pouze sochy, se staly 
jedním ze symbolů této povodně. Povodeň v Čisovi-
cích udeřila v noci z 12. na 13. srpna 2002. Již v odpo-
ledních hodinách v pondělí 12. srpna panovaly silné 
deště a Bojovský potok se začínal nebezpečně plnit. 
V noci hladina posléze stoupala a v časných ranních 
hodinách 13. srpna již byla voda z koryta potoka roz-
lita. Byť rozsahem byla tato povodeň (myšleno v naší 
obci) o něco menší nežli v roce 1981 či 1995, nezna-
mená to, že šlo o zanedbatelnou záležitost. Každá 
velká voda znamená ohrožení nemovitostí v pásmu 
podél Bojovského potoka, v neposlední řadě však 
ohrožení našich občanů, kteří v povodňovém pásmu 
žijí. Podceňovat tedy vodní živel v žádném případě 

není na místě. Voda je stejně jako oheň dobrým slu-
hou, ale zlým pánem…

…a před 5 lety…..
…když jsme u těch povodní, připomeňme si, že před 
pěti lety, konkrétně 29. června 2017, se Čisovicemi 
prohnala tzv. blesková povodeň. Velké poděkování 
patří našim hasičům a všem, kdo v případech hrozby 
velké vody obětavě pomáhají s vodním živlem bojo-
vat a maximálně se snaží eliminovat ohrožení našich 
občanů. 

Podle různých historických pramenů zpracovala: 
Petra Myslínová Cejpková
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Nabízíme:
•   Úvodní školení v oblasti onkopsychologie 

a další vzdělávání
•   Jedinečné zkušenosti a možnost 

seberealizace 
•   Pravidelnou supervizi a metodické vedení
•   Zázemí profesionální neziskové organizace 

s dlouholetými zkušenostmi

Amelie, z.s. • Šaldova 15, Praha 8 – Karlín • Více na: www.facebook.com/amelie.zs • www.amelie-zs.cz

ŠkoleNí DobrovolNíků
15.–16. 9. 2022

Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz • Tel.: 608 458 303

Hledáte nové zkušenosti? Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem 
pro onkologicky nemocné

Dobrovolníci Amelie docházejí ve Středočeském kraji na onkologické oddělení 
do Nemocnice Na Pleši nebo připravují výtvarné dílny pro pacienty. 
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