
Rok 2006
Obecní úřad:

Provoz obecního úřadu zůstává stejný jako v minulých letech. Zastupitelstvo se
scházelo opět pravidelně po šesti týdnech na veřejných zasedáních, střídavě v jednotlivých
částech obce (Čachrov, Javorná, Jesení). Účast obyvatel obce na těchto zasedáních mírně
poklesla oproti předchozímu roku.

Investiční akce:

V roce 2006 se podařilo získat dvě dotace na opravu staré budovy školy (první stupeň
ZŠ a MŠ) z prostředků na obnovu a rozvoj venkova Plzeňského kraje. V první polovině roku se
provedla výměna podlah v 1. patře a instaloval se přístroj na vysoušení zdiva Wigopol. Tato
akce stála 335 000,- Kč, dotace byla ve výši 200 000,- Kč. Ve druhé polovině roku se provedl
odkop zeminy od budovy a instalovala se izolace včetně odvodnění této vlhké budovy. Obě
akce prováděla firma Ing. Paláta z Klatov.
Penzion pro důchodce v Klatovech, ve kterém bydlí řada občanů Čachrova, vyžaduje nově, aby
obec přispívala na každého nového obyvatele. Obec platby schválila s tím, že bude tyto
příspěvky požadovat od občanů.

V tomto roce se také uskutečnila oprava věže kostela sv. Václava na Čachrově. Na
opravě se podíleli místní podnikatelé a řemeslníci, bez jejichž kvalitní práce by se tato akce
těžko mohla uskutečnit. Celkové náklady činily 250000,- Kč. Z toho 80000,- byla dotace
z Krajského úřadu Plzeň, 30 000,- od obecního úřadu Čachrov, 18 000,- bylo vybráno ve sbírce
v obcích kostelem pod Čachrov a zbytek 122000,- uhradila farnost Velhartice. Do nové báně
na věži kostela byl vložen podrobný popis oprava seznam sponzorů jako informace pro příští
generace. Doklad o poslední opravě věže z roku 1954, nalezený ve staré báni, uvádíme jako
přílohu Č. 1.

PočasÍ:

Počasí roku 2006 velice potěšilo lyžaře. Celý leden a únor ležela souvislá sněhová
pokrývka dosahující 50 cm, bylo jasno a mrazivo. V polovině března přišlo oteplení na 10°C,
začalo jaro. Sníh sešel velice rychle během jednoho týdne. Jarní počasí se pohybovalo
v normálu, pouze na Medarda bylo ráno 1°C, červen byl teplý až letní. Celý červenec se
teploty pohybovaly kolem 30°C. Zato srpen byl velmi studený a děsivý. V září se krásně
vybarvená příroda dočkala babího léta, které trvalo až do listopadu. Celý podzim bohužel
nepršelo, a tak doufejme, že zásoby vody budou doplněny v budoucím roce. Sněhu jsme se do
konce roku 2006 nedočkali, výjimkou byl pouze lehký poprašek kolem Dušiček.
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Veřejný život:

V roce 2006 proběhly na podzim dvoje volby: do obecních zastupitelstev a do Senátu
Parlamentu ČR. Voleb do obecního zastupitelstva v Čachrově se tentokrát zúčastnily 3
subjekty: Sdružení nezávislých kandidátů, Občanská demokratická strana a Sdružení
nezávislých kandidátů Evropští demokraté. Volby proběhly 20. a 21.102006. Nejlépe v nich
uspěla ODS, která získala 5 mandátů, ostatní dvě strany získaly shodně po 2 mandátech.
Z nejsilnější strany ( ODS) byl také rekrutován kandidát na starostu Josef Bejvl, který byl na
zasedání nového zastupitelstva opět do této funkce zvolen. Podrobné výsledky voleb je možné
shlédnout v příloze č.2.

Další volby, a to do Senátu Parlamentu ČR proběhly též 20. a 21.10 2006. Za náš, to
znamená Domažlický volební obvod, se voleb zúčastnilo 6 kandidátů: Ing. Jaroslav
Lobkowiz, PhDr. Stanislav Volák, JUDr. Jiřina Rippelová, Ing. Věstislav Křenek, Eliška
Coolidge a MUDr. Michal Janek. Z prvního kola vzešly dvě kandidátky, a to JUDr. Jiřina
Rippelová a Eliška Coolidge, a proto následovalo ve dnech 27. a 28.10. kolo druhé. V tomto
klání byla úspěšnější JUDr. Jiřina Rippelová. Výsledky hlasování a účast můžeme shlédnout
v příloze Č.3.

Ještě jedna říjnová událost stojí za zmínku - obci Čachrovu byl Parlamentem ČR
navrácen status Městyse.

Spolky:

SDH Čachrov zahájil rok 2006 tradičním hasičským plesem. V průběhu roku se různá
družstva hasičů zúčastnila 7 soutěží. 30.9. uspořádal SDH 2. ročník Hasičských her, konaných
v rámci obce. 20.9 byl hasičský záchranný sbor povolán k požáru v nočním klubu v Jesení. Po
příjezdu na místo už byl požár pod kontrolou, a tak byl tento poplach aspoň prověřením
dovedností, které hasiči trénují celý rok.

Je potěšitelné, že místní hasiči každý rok pořádají sběr a třídění různého, zvláště
kovového odpadu, do kterého se zapoj í i mládež. Vlastním příkladem tak vedou naše děti
k ohleduplnosti k životnímu prostředí. Další akce (stavění máje a zářijový zájezd na Moravu)
byly organizovány ve spolupráci s TJ Sokol Čachrov, jelikož větší část aktivních členů je
součástí obou organizací.

Členové TJ Sokol se každý týden scházejí v areálu školy a hrají volejbal nebo
nohejbal. Zorganizovali také různé turistické výlety - do Záhorčic, na Pancíř , na Falkenstein.
V květnu se uskutečnil sportovní den a v červnu pro změnu přehlídka bábovek, upečených
našimi muži. Srpen byl ve znamení tradičního cyklistického výletu na Ztracenku, což je
hospůdka nedaleko Hor Matky Boží.

30.12. se TJ Sokol Čachrov stylově rozloučil se starým rokem uspořádáním turnaje ve
stolním tenise.

Škola:

Na začátku školního roku nebyl kvůli nedostatku žáků otevřen 6. ročník na druhém
stupni ZŠ. Školu také opustily 2 učitelky, Milena Chroustová a Mirka Valešová. Místo nich
nastoupili Daniela Pluhařová z Klatov a Radan Kapucián z Kolince. I přes mnohé potíže se
podařilo obhájit úplnou školu ( to znamená oba stupně) i pro letošní školní rok.
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Učitelský sbor zpestřoval dětem výuku různými kulturními akcemi, přednáškami a
zájmovými kroužky.

Tato činnost vyvrcholila před vánoci žákovskou besídkou pro rodiče a společným
vánočním koncertem se sborem Šumavan, který byl tradičně zorganizován v čachrovském
kostele sv. Vác1ava.

SPoz:

Sbor pro občanské záležitosti pokračoval v činnosti ve stejném složení jako v roce
2005. Členkami jsou Zdeňka Hásnedlová (Čachrov), Andrea Kubátová (Kunkovice), Vlasta
Randáková (Javomá) a Jitka Hlaváčová. Po volbách do zastupitelstva Městyse Čachrov se
předsedkyní SPOZ stala Stanislava Gollová (členka zastupitelstva). Paní Anna Vítovcová se
z důvodu pracovního vytížení vzdala funkce předsedkyně SPOZ, ale i nadále zůstává členkou
SPOZ.
SPOZ zahájil svoji činnost v roce 1973, a v letošním roce se poprvé neuskutečnilo vítání dětí
do života, protože dvě narozené děti přišly na svět až na sklonku roku 2006. V tomto roce
také žádná manželská dvojice neoslavila žádné významné výročí společného života ( zlatou
ani diamantovou svatbu).

Nejstarší občané:

Marie Ciprýnová z Čachrova č.p.52
Jana Kehartová z Dobřemilic č.p.8
Karel Běloch z Čachrova č.p.26
Karla Zahrádková ze Zahrádky č.p. 3

nar. 15. 1.1918
nar .27.12.1918
nar. 1. 2. 1920
nar. 24.7. 1920

Narozené děti:

Julie Zedníková, Čachrov č.p.32
Pavel Thumvald, Javomá č.p.6

18.10.2006
16.12.2006

Sňatky:

Renata Janečková, Kunkovice č.p. 18 a Pavel Chroust
ze Suché u Hlavňovic
Jaroslava Haranzová a Karel Hanžlík, oba z Javorné č.p.46

9.9.2006

18.11. 2006

Rozvod:

V roce 2006 se žádná manželská dvojice nerozvedla.
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Úmrtí:

Agnesa Madajová, Javomá č.p.36
Karel Kausek, Bradné E 6
František Ladman, Javomá č.p.34
Augustin Beneš, Čachrov č.p.5

3.2.2006
26.6.2006

1. 7. 2006
16.9.2006

V tomto roce opět poklesl počet obyvatel. Jedním z důvodů je nedostatečná dopravní
obslužnost území, nedostatek pracovnich příležitostí v místě, celkové stárnutí populace.
K datu 31. 12. 2006 bylo na území naší obce trvale hlášeno celkem 546 obyvatel. Přistěhovalo
se 8, odstěhovalo se 13 obyvatel.

Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání zastupitelstva městy se Čachrov dne
16.8.2007.
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