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 Drazí spoluobčané, milé čtenářky a čtenáři 

  dostává se Vám do rukou časopis, který s největší pravděpodobností nebude 

vznikat úplně lehce, jak by si někdo představoval.  

 Jen na úvod k myšlence vzniku. V loňském roce jsme byli osloveni obecně prospěš-

nou společností Brdy - Vltava a seznámeni s projektem „Cesty venkova“, ve kterém byly 

zajímavé aktivity, do kterých jsme se zapojili a to Proměny míst a Místní časopis. Pevně 

věřím, ţe si tyto aktivity najdou mezi občany své příznivce, ţe nebudou jen číst, ale ţe při-

jdou s příspěvky a nápady, o kterých si budou myslet, ţe by bylo dobré je zveřejnit. 

 Časopis by měl mít 12 stránek. Víme, ţe to není tolik, ale zkuste těchto 12 stránek 

zaplnit smysluplným obsahem, aby po první straně neskončil v koši nebo v kamnech. Tak-

ţe smyslem nebude udělat inzerci a nebo psát, kde se o čem mluví. Smyslem bude poskyt-

nout Vám širší informační servis o prostředí, ve kterém ţijete. Trochu historie, přiblíţit 

řemesla, která se v okolí provozovala, trochu současnosti a poukázat na celkové dění 

v našem nevelkém, ale krásném regionu. V začátcích budeme rádi, kdyţ vyjdou 2 čísla za 

rok. To znamená, ţe časopis bude vycházet nepravidelně. Poděkování patří lidem, kteří se 

zapojili do těchto aktivit, mají chuť to dělat a být uţiteční ve prospěch nás všech. 

 A co na závěr. Na závěr jen popřát těm, kteří vydrţí aţ na poslední stranu příjemné 

počtení, časopisu samému ať se čte a ať vychází co nejdéle.  

                                                                                                        Miloslav Haniš  

Tato fotografie patří k článku na následující stránce 

Na fotografii je  Čím kolem roku 1933, zámeček je vidět v levé horní části intravilánu  

Autor fotografie :  Josef Dvořák Davle            

 

Slovo na úvod 
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Z kroniky obce  

  

NEJSTARŠÍ ZMÍNKY O NAŠÍ OBCI 

 

Nejstarší písemné zmínky o naší obci se datují k rokům 1316. Nacházejí se 

v tzv. Zemských deskách půhonných (obdobě dnešních pozemkových knih), ve kte-

rých je k tomuto datu uváděn dvorec, který zaloţil vladyka Jindřich z Čímě, který po-

uţíval  přídomek „z Ostrého“. 

 Dědina náleţející ke dvorci vladyků Čámských se nazývala  Čámy. Tento ná-

zev se pouţíval pro naši obec aţ do 17.století. 

 Vladykové Čámští byli erbovním rodem, ve znaku měli dvě zkříţené sekery 

zvané bradatice. Od roku 1348 byl tento rod drţitelem jednoho ze čtyř manských 

robotních statků přináleţejících k hradu Karlštejn a byl jím nepřetrţitě  aţ do roku 

1869. Statek se nacházel v místě nynějších domů  č.p. 8 (dnes je zde hospoda) a 

č.p.10.                             

Dalším významným manským statkem bylo panství    rodu  Nosákovců, které 

se nacházelo hned vedle statku Čámských. Nedlouho před rokem 1700 zde byl po-

staven dřevěný  barokní  zámeček s ozdobnou  věţičkou.  Byla v něm i kaple         

sv. Víta s oltářem, lavicemi a kůrem. Kdyţ zámeček  zchátral, byl nahrazen panskou 

zděnou jednopatrovou budovou. Ta byla i nadále ze zvyku nazývána zámečkem. Na-

posledy v ní byli v 50.letech ubytováni pracovníci státního statku.  Dnes  jiţ  záme-

ček neexistuje. Jediné, co z něj zůstalo, je sklípek.          

Mimo výše zmiňované manské statky byla v Čími i svobodná část obce. Byla 

to zejména usedlost s tvrzí. Dle staré kroniky zde údajně sídlil v polovině 14.století 

Bohůněk z Čímě a po jeho smrti vladykové Beneš a Jindřich. První zmínka o svo-

bodné tvrzi se nachází v Zemských deskách k roku 1463, kdy v ní sídlil  Jindřich 

Škorně z Kralovic.  Umístění tvrze není známé, v zemských deskách je uvedeno, ţe 

stojí nad čímským rybníkem.  Poslední nalezená zmínka o tvrzi je z roku 1545, kdy 

byla domovem  Janu Řepovi z Neveklova. Poté tvrz přestala slouţit jako sídlo a 

pravděpodobně zanikla.  

            VH   

Pouţitá literatura : Antonín Moravec – Zajímavosti z minulosti Čími , Hranická historická knihovna  
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Kaplička kdysi                                                   

 Čímská kaplička je bezesporu dominantou obce. Proto není od věci si o ní 

připomenout alespoň to málo, co se dalo zjistit.   

Obecní kaplička byla postavena v roce 1901 na místě, kde stávala dříve dřevěná 

zvonička. Celá stavba stála přes 1100 tehdejších korun. 

Vzhledem k tomu, ţe převáţná část občanů tehdejší Čími byla římsko-katolického 

vyznání a v té době se v obci nenacházel ţádný boţí stánek (kaple sv.Víta, která se        

nacházela v bývalém zámečku a ve které slouţil nedělní mše farář ze Staré Ţivohošti, byla 

zrušena jiţ dříve), rozhodli se občané pro stavbu malé kapličky. Podle vzpomínek pamětní-

ků se na kapličku sloţili obyvatelé obce a to podle svých moţností.  Největší finanční a 

materiální podporu poskytli majitelé místních velkých statků.  

Kaplička převzala i funkci původní zvoničky. Na její zvon se vyzvánělo, kdyţ    

někdo zemřel, kdyţ hořelo a nebo kdyţ se stalo něco významného. Tak například dne 

28.října 1919 večer vyzváněl zvon ve věţi kapličky rozezněný rukou majitele vedlejšího 

statku rolníka Oldřicha Dvořáka a zvěstoval občanům radostnou zprávu o vytvoření     

samostatné České republiky a o osvobození se od Habsburské nadvlády. 

O tom, ţe kaplička byla pro obec významným místem svědčí i to, ţe v den pohřbu 

1.českého presidenta Tomáše Garique Masaryka 22.9.1937 byla u kapličky pořádána     

smuteční  tryzna.  

Za dobu svého ţivota prodělala kaplička  minimálně tři opravy a přibyla na ní     

pamětní deska se jmény padlých čímských spoluobčanů v 1.světové válce. 

Historie staveb v obci  

K A P L I Č K A 
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Historie staveb v obci  

 

Poslední oprava proběhla v nedávných dnech – v srpnu roku 2012. Kaplička     

dostala nový klobouk i kabát, protoţe ty staré uţ neplnily svoji funkci a do kapličky      

zatékalo. 

Dlouhou dobu se dovnitř kapličky nahlédnout přes dřevěnou mříţ. Potom, co  

někdo dveře kapličky vypáčil a kapličku vykradl, obec dala dveře kapličky zasklít. 

Pamatujete si ještě jak to vypadá uvnitř kapličky ? Pokud ne, račte vstoupit alespoň 

prostřednictvím následujících fotografií.  

                   

                   Kaplička dnes                                               Pohled z kapličky dveřmi ven 

                                           Pohled dveřmi dovnitř                                                       VH 
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Dění v obci  

 

INTENZIFIKACE STÁVAJÍCÍ ČISTÍRNY     

ODPADNÍCH VOD 

 Byl jsem osloven, abych napsal pár řádků ohledně čištění odpadních vod v naší obci. 

V roce 1998 se naskytla příleţitost vybudovat v obci čistírnu odpadních vod a tím dát vznik 

k velkému počinu, či komfortu, který i dnes nemá kaţdá obec. V tomto období byl veliký 

boom ekologicky čistit, vyrábět a vůbec eko (s minimálními náklady). Člověku, který se o to 

nezajímá detailně, to přijde jako super nápad. Budeme čistit a za minimální náklady. V roce 

2000 se uvedla kořenová čistírna do zkušebního provozu, který měl ukázat, jak dalece je čis-

tírna beznákladová.  

 

 

Průřez kořenovou čistírnou 

 Kdyţ laikovi zhruba přiblíţíme princip čištění, tak se jedná o to, ţe před kořenovými 

poli (obrázek nahoře, kořenové pole v řezu) jsou umístěny dvě nádrţe, kde se usazuje kal 

z odpadní vody. Nátok (hrubé předčištění a lapák písku) dle mého názoru se měl vyváţet 

kaţdý měsíc a velká jímka (štěrbinová nádrţ) kaţdého čtvrt roku. Kdyby to tak bylo, náklady 

by šly nahoru*. To bylo dobré, neţ se zprovoznila přečerpávací nádrţ, která veškerou odpad-

ní vodu proměnila v hustší tekutinu a hrubé předčištění toto nezachytí. Za rok zkušebního 

provozu se nic zásadního neprojevilo a v roce 2001 se najelo na normální provoz, vyváţení 

kalů se provádělo 2x ročně. KČOV jsem přebíral na podzim 2006 a pomalu se vpravoval do 

tajů a technologie čištění. V roce 2007 nám zůstávala stát voda v kořenových polích zhruba 

ve vzdálenosti 1 m od kraje, kde je nátok. V té době ještě neznalý principu, který tam probí-

hal, jsem byl ujištěn, ţe ţivotnost a čištění samé je zaručeno na 25 let. Znepokojení ze mě 

opadlo a do tváře se mi vrátil úsměv. To trvalo jen do doby návštěvy pracovníka příslušného 

odboru a začaly se vršit komplikace. Stojící voda začala zejména v horkých dnech zahnívat a 

s tím se i zvyšovat koncentrace zápachu do okolí, coţ není nikomu příjemné.  

 Na výtoku se v korytě potoka tvořil bílý povlak. Kdyby byl zelený, bylo by to lepší. Od 

této doby jsme kaţdý rok ţádali o prodlouţení provozu a takto to nelze praktikovat do neko-

nečna. „Maximum tři roky a zavíráme“ zněl verdikt (pokud nezačneme v tomto směru něco 

podnikat).  
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Dění v obci  

 

 Tak jsme byli rázem postaveni před poměrně, pro obec důleţité rozhodnutí: 

° První varianta odstavit kořenová pole. Štěrbinu vyváţet třikrát týdně a tím se vrátit 

o dvacet let zpátky (náklady na rok odhad 1 200 000,- Kč; nejsou počítány více 

náklady na opravy komunikace po těţké technice atd.). 

°    Druhá varianta vytěţit kořenová pole (cca 1 000 000,- Kč), poloţit novou výplň 

(cca 2 000 000,- Kč) a vytěţený materiál ekologicky zlikvidovat (cca 1 500 000,- 

Kč). Pomalu se dostáváme na pořizovací částku kořenové čistírny. Oproti třetí 

variantě je tato levnější, leč krátkodobá. Při dobré funkci tak dle mého odhadu    

15 let . 

°    Třetí varianta zachovat část stavby kořenové čistírny, tím intenzifikovat a pro obec 

zajistit dlouhodobé čištění, a to mechanicky-biologickou čistírnou, jejíţ zrod jistě 

všichni zaregistrovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

  Stavba nové čistírny odpadních vod 

 

Tak jsme vlastně u konce celého čištění a lehkého zasvěcení do problému, který třeba 

budou řešit v Mokrovratech, jestli uţ ho neřeší (drţím palce*). Zároveň bych chtěl touto 

cestou poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli: MZE za poskytnutí dotace ze státní-

ho fondu pro rozvoj vodovodů a kanalizací, KB za poskytnutí úvěru, dodavatelům stavby, 

úřadům a institucím, prostě všem, kteří s tím mají co dočinění a neměli bychom zapome-

nout na bývalé vedení obce, které to vlastně odstartovalo. Jestli jsem na někoho zapomněl, 

ať mi promine. 

      Někdy u jiného povídání                           

Miloslav Haniš 
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Zajímavosti z našeho regionu 

 

ZÁHADNÝ KRUH U DOBŘÍŠE 

Nedaleko Dobříše se nachází objekt, který by jistě   zaujal    i samotného Eri-
cha von Dänikena. Elipsovitý val obklopený vodním příkopem neohraničuje ţádné 
stavby a zjevně nemá ani obranný charakter. Přestoţe tabulka hlásá, ţe jde o slo-
vanské hradiště, smysl a    původ prastarého objektu zůstává tajemstvím.  

Z Dobříše se sem lze dostat po silnici, nebo po lesní cestě od ţidovského hřbitova. 
Záhadný objekt najdete v těsném sousedství návrší s hájovnou. To je také důvodem 
oprávněného podezření, ţe val nikdy neslouţil k obraně - jeho obráncům by odtud bylo 
vidět přímo do talířů (kdyby nějaké měli), stejně jako z dalších kopců v bezprostřední blíz-
kosti. 

Hradiště, které nejde bránit  

Val tedy neleţí na vrcholku kopce ohraničeného pokud moţno co nejstrmějšími 
srázy, jako kaţdé spořádané hradiště, ale v mělkém údolí, kde by účinná obrana byla dost 
problematická. Má tvar elipsy, jejíţ delší osa měří asi 60 metrů a je orientovaná zhruba se-
verojiţním směrem. Kratší osa elipsy má délku přibliţně 40 metrů. Valy jsou na několika 
místech proraţené či porušené, větší část je však dobře zachovalá a dosahuje výšky několi-
ka metrů. 

Ještě pozoruhodnější součástí objektu je vodní příkop, který valy lemuje. V severní 
části je jiţ zanesený, jiţní část však má stále ještě šířku několika metrů a zachovalou hráz, 
která tak vlastně tvoří další vnější val. Uvnitř elipsy není vůbec nic a patrně zde nikdy ţád-
né významné stavby ani nebyly. 

Smysl objektu je tedy záhadou, a odborná literatura o něm decentně mlčí. Pouze 
turistická tabule visící opodál valů tvrdí, ţe se jedná o slovanské opevněné hradiště. Pokud 
však dvojitý val u Dobříše vůbec připomíná něco ze slovanského světa, tak spíš některé 
kultovní objekty. Jde zejména o posvátné okrsky a obětiště obehnané nízkými valy, nebo 
příkopy. Většinou se však jednalo o nevýrazné náspy s průměrem jen o málo větším neţ 
10 metrů. V příkopech také nebyla voda, ale většinou zde hořely obětní ohně. Objekty 
tohoto druhu jsou známé především ze vzdálených oblastí východní Evropy. Mnohé tedy 
naznačuje, ţe slovanský původ oválu u Dobříše je jen plodem vlasteneckého zápalu ro-
mantických buditelů.  
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Zajímavosti z našeho regionu 

 

Kněţí, astronomové nebo astronauté? 

 Pokud stavba u Dobříše něco opravdu připomíná, pak to jsou neméně záhadné 
ringvaly nacházející se například na Chebsku. I tam jde o kruhové hradby chránící prázd-
ný prostor. Mezi odborníky převládá názor, ţe slouţily jako útočiště pro pocestné podél 
významných obchodních stezek. I to však je sporné, protoţe ringvaly jsou rozmístěny 
náhodně a často v jakýchsi shlucích. Většina jich je také menších neţ dobříšský objekt a 
bez vodního příkopu. Jinou paralelu můţeme najít aţ v Británii. Vícenásobné valy a pří-
kopy ohraničují i proslulé britské megalitické stavby typu "henge". Například známý kru-
hový megalitický objekt u Avebury měl rovněţ dvojitý val, přitom příkop mezi valy byl 
původně několik metrů hluboký. U britských henge je dnes jiţ obecně uznáváno, ţe zde 
lze vysledovat astronomické prvky – objekty nepochybně měly nějaký vztah k vesmíru.  

Nechybí ale ani odváţnější hypotézy. Podle archeoastronautické teorie byl dvojitý 
val z tmavé zeminy vyplněný lesklou vodní hladinou nápadný při pohledu z výšky a slou-
ţil proto pro orientaci posádkám nějakých létajících strojů ... Myšlenku rozmístění po-
dobných objektů podle významných linií rozpracoval i sám Erich von Däniken ve své 
knize Doba kamenná byla jiná a dobříšský val do ní docela dobře zapadá – aniţ by o něm 
věděl. V kaţdém případě by si toto místo zaslouţilo podrobný výzkum.                    

   Jan A. Novák 

JAK JE TO SE JMÉNY V NAŠEM OKOLÍ ? 
 Při psaní článku o vzniku naší obce mě napadlo zjistit, kde všude dnes ţ Do-

mněnka, ţe nejvíce jich bude bydlet v našem okolí, tedy na Dobříšsku je i není pravdivá. 
Z hlediska koncentrace obyvatel s tímto příjmením to pravda je – v roce 2012 ţilo na 
Dobříšsku 15 obyvatel – muţů i ţen - s příjmením Čámský(á). To je 1 Čámský(á) na 
2 770 obyvatel tohoto regionu.  

Pokud se na výskyt obyvatel s tímto  jménem podíváme ze strany absolutního 
počtu obyvatel, pak nejvíce jich ţije v Praze (49), poté v Berouně (16) a teprve na dalším 
místě je Dobříš s 15 Čámskými, za ní těsně Příbram (15) a pak Černošice (13).  

V celé České republice v roce 2012 ţilo dohromady 162 Čámských - z toho       
77 muţů a    85 ţen, t.j. 1 na 66 053 obyvatel, 

Vzhledem k tomu, ţe největší koncentrace Čámských na 1 obyvatele je v našem a       
sousedních regionech, je více neţ pravděpodobné, ţe jsou to všechno potomci vladyků 
z Čími – Čámové. 

Po ukončení zkoumání výskytu Čámských mi to nedalo a začala jsem zkoumat  
jaké příjmení se vyskytuje nejčastěji u trvale hlášených občanů v naší obci dnes. Jak jistě   
tušíte, Čámští to nejsou. První jsou bezkonkurenčně Kropáčkovi, těch je 11.  Druzí jsou 
Caskovi s 8 zástupci rodu. Třetí jsou Hanišovi a Hrubí s počtem 7 zástupců.  Platí přímá 
úměra, čím více dětí, tím blíţe k vítězství !  Někdy pomůţe i vyšší počet nepříbuzných   
rodin stejného jména. 

Ještě jsem se snaţila zjistit, koho je v okolí nejvíc. Myslíte si, ţe Dvořáků, tak      
jako já ? Chyba lávky. Nejvíc je Hrubých a Nováků. V celé republice ţije 1 člen rodiny 
Hrubých na 1 011 dalších obyvatel. Na Dobříšsku je to 1 na 295 obyvatel.  Větší  kon-
centrace Hrubých je jenom v Blovicích – 1 na 257 obyvatel. Nováci  jsou ještě o malinko 
lepší –   1 na 293 obyvatel Dobříšska. A 1 na 154 obyvatel celé republiky.  

Jen tak pro zajímavost – Dvořáků je nejvíc ve Voticích – 1 na 128 obyvatel,       

na   Dobříšsku 1 na 305 obyvatel. V republice je to 1 Dvořák na 234 obyvatel.  

Výsledky jsou ale zkreslené, protoţe statistika vychází z počtu trvale hlášených 

obyvatel a ne ze skutečného pobytu obyvatel. 

Zajímavé by bylo i to, jak některá příjmení vznikla. To ale aţ někdy příště.                                           

VH 
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Co všechno lidé dělají  

                       

                       S T A R O S T A 
 

Slovo starosta je odvozeno od slova starat se. Zkrátka, je to člověk, který se stará. 

Stará se o blaho svých občanů i  o blaho obce. Občané si ho volí mezi sebou proto, ţe ma-

jí za to, ţe se z nich ze všech bude starat nejlépe o věci veřejné. Jeho pracovní doba je ne-

určitá, někerý den třeba 8 a některý i 20 hodin. Kdyţ se někde něco pokazí, můţe si být 

jistý, ţe bude první, v lepším případě druhý, kdo se o tom dozví. A kdo to bude muset ře-

šit. Rozhoduje o velkých penězích, o tom jak je nejlépe investovat a kde ušetřit. Stará se, 

aby fungovala kanalizace, aby byly včas vyvezené popelnice, aby se v zimě dalo jezdit po 

silnicích, aby byla veřejná prostranství čistá a vzhledná, řeší stíţnosti občanů, shání dotace 

na věci ţivotně důleţité i pro ţivot příjemné, stará se sportovní a kulturní vyţití malých i 

velkých a v neposlední řadě vyplňuje stohy nezbytných dotazníků a formulářů. A taky tře-

ba dělá uklízečku, seká trávu a odklízí sníh. Často za to všechno místo pochvaly a ocenění 

slyší jenom kritiku. A přesto to dělá rád a dobře. Tedy alespoň ten náš.  

                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Být starostou opravdu není tak jednoduché, jak by se mnohdy mohlo zdát. Pokud 

je starosta extrémně snaţivý a ve snaze co nejrychleji zvelebit svou obec zapomíná počí-

tat, můţe se mu stát, ţe zadluţí obec na několik let dopředu, v horším případě je nucen 

rozprodat obecní majetek, coţ obvykle znamená jeho konec. Pokud je však zase extrém-

ně opatrný, vyhýbá se zásadním rozhodnutím, odkládá nutné investice a v podstatě pouze 

udrţuje co vybudovaly generace před ním – tak obec sice pomalu, ale jistě přestává ţít. 

 Vyzkoušejte si jak by vám šlo starostování – zahrajte si hru Starostou na zkoušku ! 

http://www.nectiny.cz/hra/ 

                                                                                                                                                VH  
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Něco pro děti  

 

NAJDEŠ  ROZDÍLY  MEZI OBRÁZKY ? 

 

POMŮŢEŠ PAVOUKOVI NAJÍT CESTU     

     K MOUŠE    ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                                   

   
                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                             VH 

Řešení hry Najdeš rozdíly mezi obrázky ?  : Kříţek, provaz na zvonu, lišta s letopočtem nade dveřmi, příčky v půlkulatém okně nade dveřmi, mříţe ve dveřích, váza v pravém okně, sloupek s izolátory a 

dráty, okénko ve štítě bývalého Jarůškovic statku, stodola vlevo od kapličky  



 

 
 

 

Stránka uţitečných informací  

 

                   Úřední hodiny na OÚ     :        Po a St         7.00 – 17.00 hodin 

 

                   Obchod                            :        Po, St - Pá   7.00 – 12.00 hodin  14.00 – 17.00  hodin      

                                                                      Út                7.00 – 12.00 hodin   

                                                                      So                7.00 – 12.00 hodin     

                    

                   Hostinec U Huberta       :        Po – Ne     11.00 – 22.00 hodin 

 

                   Hřiště                               :        1.11.-31.3. – zavřeno,  1.4.-31.10. otevřeno 

 

                   Klíče od volejbalového a tenisového hřiště a moţnost zapůjčení sítě a míče :  

                                                          u paní Lucky Hanišové č.p.111 , tel :  776 043 705 

 

                   Hlášení závad na hřišti  :         775 344 489        

    

              Uţitečná telefonní čísla :  
 

                  Záchranka :         155                Policie ČR   :     158                       Hasiči :     150                                                                   

Společně      :     112 

 

                  Hasiči Čím :          608 547 000 (pan Kramata)              775 344 489 (pan Haniš) 

 

                  Obecní úřad Čím :                                             318 543 957, mobil 775 344 489 

                  E_mail :  obec.cim@quick.cz                          Web : http://www.cim-obec.cz/ 

 

                  Obchod Čím :  602 221 131                    Hostinec :              608 281 036 

 

                  Nález zraněného volně ţijícího ţivočicha :      Záchranná stanice   603 259 902   

                                                                                                                      nebo 

                                                                Honební společenstvo  Čím -Chotilsko  602 204 461 
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