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Rok 2000 začal na celém sv~t~ velkými oslavami.
Svád~lo k t.omu toto zvlášt.ni cíat.um a to, že se mnoz t
domnivali, že jim začiná nové tisicileti. Toho využily
na celém sv~t.~ obchodni fir-mv se svými reklamnimi i ob-
chodnimi zájmy. Ale i jako posledni rok druhého tisici-
leti stál Nový rok 2000 za oslaveni. Ti"eti tisicilet.i
ovšem bude začinat až rokem 2001.

Na Obecnim úi"adu v Čachrově se celkem nic nezm~- Obec
nilo. Pravidelná zasedáni obecniho zastupitelstva (OZ)
Čachrov se konal a sti"idav~ v jednot.livých částech obce.

Na prvnim zasedáni v lednu v Javorné mimo jiné
starosta pi"ednesl zprávu o hospodai"eni s odpady. Obec
vozi odpady na skládku do Št~pánovic vlastni AVIÍ. Byly
zvýšeny ro~ni popl atky občanť.l. Od t.oriot.o roku bude
poplatek za odvoz jedné popelnice 150,- Kč. Rodina
o 3 a vice členech bude platit ročn~ 720,- Kč (di"ive
600,- Kč). Rodina o 1 a 2 členech zaplati 420,- K~
(di"ive 360,- Kč). Starosta seznámil pi"itomné s výsled-
kem hospodai"eni obce za rok 1999. Pi"ijem by 1 8.3E'.0.000
korun, výdej 4.800.000,- Kč. Obec prodala akcie ZČE a ZČP
za 4.400.000 korun. Tyto jsou uloženy na podilových
listech. OZ schválilo hospodai"eni obce za rok 1999.

Dále starosta pi"ednesl návrh rozpočtu na rok 2000.
Pi"ijmy celkem jsou plánovány ve výši 9.800.000 Kč, vý-
daje 9.800.000 korun. Nejv~tši položka má být. určena na
rekonst.rukci bývalé školy v Javorné.

Pan JUDr.F. Strnad - nájemce hotelu STAVBAŘ v Ja-
vorné pod~koval za dobrou spolupráci pi"i provozu
lyžai"ského vleku. Zárovei"'íseznámil pi"it.omné se svými
záměr-v na Javorné, kt.eré pi"inesou mist.nim lidem pracov-
ni pi"iležitosti.

Y (moru bylo vyhlášeno výb~rové i"izeni na rekon-
strukci domu Č. 6 v Javorné. Bylo obesláno 6 iirem.
Nejnižši cenu 7.141.433,- Kč nabidla iirma Aliast.av
Sob~t.ice a t.a byla schválena. Termin dokončeni byl st.a-
noven na 6. m~sic 2001.

Hlavnim t.ématem zasedáni v dubnu byla sit.uace kolem
existence ZŠ v Čachrov~. Obec dopláci na chyb~jici žáky
Školskému úi"adu Klat.ovy, od nového školniho roku se
pravd~podobn~ bude doplácet. i na ch'lb~jici žáky v t1Š.
Ředitel školy Jan Vich seznámil pi"itomné se situaci ve
škole. Problémy jsou i legislativn1ho rázu. Škola
nabizi d~tem sportovni, kul t.urni a pod. vyžiti, rťlzné
kroužky, družinu. Rodiče žákť.l dojižd~jicich z B~šin
ovšem rad~ji pošlou své dit.~ do ZŠ v Klatovech.

Hlavni problematikou v červnu
Pozorku. Cesta bude budována ve

byla
dvou

cesta na
katast.rech



Zahrádka a Dob~emilice. Jedno~livé úseky nejsou propo-
jeny . By1a vyhl ášena ve~e jná sout.ěž. Zúčas~ni 1v se
firmy SILBA Plze~ a Silnice Kla~ovy. SILBA navrhla pe-
ne~raci za 376.735 korun a Silnice asfal~ beton za
4=.6.525,- Kč. Výběrové ~1zen1 na akci vyhrály Silnice
Kla~ovy.

Škola v Čachrové dos~al a vv jimku na počet. žákťl.

V červenci staros~a informoval o prťlběhu investič-
nich akci v obci. Právě prob1 riá úprava cest.y na Pozor-
ku.

Projekt. Javorné čp. 6 - rekonst.rukce bývalé školy
na by~ový dťlm je v počá~c1ch.

V zá~1 byla hlavn1m bodem jednáni zpráva ~edit.ele
školy pana V1cha. Ten seznámil p~1t.omné s činnos~1 ško-
ly v uplynulém škol nim roce. Pak se zamě~il na nadchá-
zej1c1 školn1 rok. ZS má výjimku, povolenou Minis~er-
stvem škols~v1, už 4. rokem. Le~os nastoupilo do celé
ZŠ 79 dě~1 (úbytek 11 děti proti lo~sku). Do plného
stavu chyběj1 23 žáci.

t11stn1 komunikace Pozorka v obou úsec1ch st.ála
450.000,- Kč.

Rekonstrukce bývalé školy v Javorné prob1há podle
harmonogramu.

V ~1jnu seznámil s~aros~a p~1~omné s návrhem re-
formy s~á~n1 správy. Územ1 republiky je rozděleno na
části, kde budO\..lpověi"-enéú~ady. V našem okresu jsou
pově~ené ú~ady Kla~ovy, Sušice, Horažďovice a Nýrsko.
Naše obec byla p~i~azena do Nýrska, ale ~o je nevýhodné
(velká vzdálednos~, žádné spojeni). OZ doporUČilo p~i-
~adi~ obec do Klatov, což je logické.

V pi"-1št.1mroce proběhne sč1tán1 lidu, domň a byt.ťl.
OÚ urči ~~i sč1t.ac1 komisai"-e(1 revizor společný s Bě-
šinami) .

Čachrovsko (Čachrov, Bi"-ez1, Bradné, Chi"-epice,
Jeseni) - komisai"-Eva Bujoková, Čachrov 15.

Kunkovsko (Kunkovice, Chvalšovice, Dobi"-emilice,
P~edvojovice, Zahrádka) komisai"- Anna t1ašková,
Kunkovice 26.

Javorensko (Javorná, Svinná, Onen Svět.) - komisa~
Fran~išek Běloušek, Javorná 62.

Po dohodě s Obecn1m ú~adem Běšiny byla jmenována
do funkce revizora Anna V1tovcová, Běšiny 191
(pracovnice OÚ Čachrov).

Starosta seznámil pi"-1t.omnés problema~ikou obec-
nich lesťl. Obec má v majetku cca 140 ha lesťl, k~eré již
obhospodai"-uje. V katast.ru nemovi tost.1 má zapsaných
dalš1ch 380 ha lesťl, k~eré zat1m užívají Lesy ČR.

Podle smlouvy se Školským ú~adem Kla~ovy pi"-ispívá
obec na neinves~iční náklady ZŠ čás~kou 460.000 korun.

Tento rok byl mimo~ádný kvťlli neobvyklým ~eplo~ám
a jevťlm.

21. ledna 2000 se objevila t.z.v. "b11á t.ma:• jak
o ní p1še K. Klost.ermann (hustý sn1h, silný v í t.r). Od
t.oriot.o dne silné mrazy, sníh, t.eplot.y dosáhly -18 oc.
DQ kQnce m~atc~ ae oteplilo, preelo. ~eplota +8 oe.

Počas1



Celá první polovina února byla teplá, od +5 do
+10 oC, pak se ochladilo. Konec února byl teplý až
+130C. 25. února se objevili špačkové.

Od začátku b~ezna chladno, mráz, sníh. Teprve na
konci m~síce tepleji.

Duben začal rror-má Lriě , st.~ídav~, bez sn~hu, málokdy
mrzne. 7. 4. ve Št.~pánovicích první dv~ vlašt.ovky. Od
poloviny dubna oteplování, které vyvrcholilo koncem
dubna letními t.eplotami 25-29 °C. Sucho, vedro.

Kv ě t.en pokračoval stejn~ jako velmi t.eplý a suchý
m~síc. Teploty 21-26 oc. 4. 5. v Čachrov~ první rorýs.

V červnu vedra a suché počasí pokračuje. Vrchol
asi v polovin~ m~síce +29 oC. Pak mírné ochlazení.

Celý m~síc červenec velmi chladný a deštivý.
Teprve srpen se jevil jako normální Le t.ri í m~síc

s p~im~~enými t.eplotami.
Velmi p~kné a teplé počasí, tém~~ letní, pokračo-

valo i v zá~í a v první polovin~ ~íjna. 23.10. dosáhla
teplota O °C, zmrz 1y pouze ji~inv . V 1 ist.opadu pom~rn~
teplo, jediný v~tší mráz 19.11. -20C. Pak op~t.
oteplení, stále bez sn~hu.

Do poloviny prosince stále nezvykle teplé a suché
počasí. Je možno pracovat na zahrad~, v~tšina kv~tin
znovu kvet.e (nap~ reže). Teploty v polovin~ prosince
+10 - +11 oC. Teprve od poloviny m~síce v~t.Ší mrazy a
kolem vánoc -14 oe a trochu snéhu.

Tyto nebývalé výkyvy počasí m~ly vliv i na polní
práce, zejména extrémní sucho a vedro v jarních m~sí-
cích. ČervencovÝ déšť a chladno zt.~žovaly polní práce a
dozrávání obilí i ovoce.

Zem~d~lství pokračuje preb~žn~ jako v minulých
letech. Zam~~uje se hlavn~ a skoro výhradn~ na chov ho-
v~zího dobytka. P~estaly se p~stovat brambory, z pol-
ních plodin se seje h í avriě kuku~ice. t1asné druhy
dobvt.kase pasou t.rvale na venkovních plochách, dojnice
se vyvád~ jí na past.vu denriě , pokud počasí dovol uje.

V obchod~ není nic nového, obchody v jednot.livých
částech obce pokračují stejn~ jako loni. Totéž platí
i o službách, kt.erých není dostatek, ale 1:..~žkoby se
v míst.ních pom~rech uživily.

Pan JUDr. František Strnad koupil rozestav~ný
objekt not.eLu, kt.erý d~íve pat~il firm~ EKOS Praha,
jež zkrachovala. Zajist.il st.avbu p~ed další devast.ac1
zakr-v t.rm st~echy.

V 1:..om1:..o roce byl zprovozn~n míst.ní rozhlas na
Čachrov~.

Po p~edchozím zrušení všech sobotních a ned~lních
autobusových spoje zrušilo ČSAD Plzeň i ranní spoj,
který vyjížd~l ve 4.15 hodin do B~šin.

Zem~d~lst.vf

Obchod

Úpravy obce

Spoje



V roce 2000 se konaly volby do zas~upi~els~ev
kraje. Od roku 1997 se chys~á reforma ve~ejné správy
schválenlm úst.avnlho zákona t:. 347/1997 Sb. o vyt.vo~enl
vy~~lch územních samosprávných celke a o zm~n~ úst.avnl-
ho zákona t:. 1/1993 Sb. Úst.ava ČR. Tlmt.o úst.avnlm
zákonem, kt.erý nabyl út:innost.i1. ledna 2000, do~lo
k vy~vo~enl 13 kraje. Volby se uskut.et:nily12. list.o-
padu 2000.

V na~l obci volili obt:ané do zas~upi~elst.va Kraje
Plze~ského. Zárove~ byla volena 1/3 Sená~u Parlamen~\.l
České rep\.lbliky.

Výsledky za obec i za Plze~ský kraj JSO\.lna
p~11oze t:. 1.

roce 2000 oslavil Sbor dobrovolných hasiče v Ča-
110. výrot:l založení jejich organizace. Hlavnl
se konala 5. t:ervence 2000. Od za č á t.ku r-oku se

t:lenové organizace a veškero\.l svoji t:innost.
des~ojném\.l prÓb~hu oslav. Program je uveden
Č. 2.

V
chrov~
oslava
scházejl
pod~izujl
v p~lloze

V obci exist.uje dlouhá lét.a mlst.nl organizace
Českého svazu včela~. Jejich t:innost. je ovšem
nenápadná a zam~~ená hlavn~ na v 1a:st.nl odbornost ..
V sout:asné dob~ má organizace 22 ~.lenÓ v oblast.i od
Ho~ákova po Železno\.l Rudu. P~edsedou je Václav Hinz
z Čachrova, míst.op~eclseclou ing. Hošťálek z Klat.ov,
jednat.el je pan Josef BrÓha ml. z Čachrova. Scházejl se
jednou rot:n~. Obhospoda~ujl celkem 106 vt:elst.ev.Hlavní
zam~~enl je na pot.lačenl, p~lpadn~ léčenl velmi
rozší ~ené choroby v~el v ar-o áz.v . Včelv ošet.~uj1
pros~~edkem Variclol a kyselinou mravent:l.

Členská základna se st.ále zmenšuje, chybl mládež,
kt.er-á by v t.radici pokračovala. Také už 10 let. rie vvku-:
puje Jednot.a med, včela~i jsou ponecháni sami sob~.
Dost.ávají na 1 v~.els~vo rot:n~ st.át.nldot.aci 150 Kč +
20 Kč na cukr.

Měst.ská knihovna v Klat.ovech obnovuje knižnl fond
v t1LK Čachrov, obec p~ispě je na t.ut.o obnovu let.os
8.500,- Kč . Obec t.aké plat.í knihovníka.

Rozvoj mobilních t.elefonÓ v ČR a na celém svět.ě je
nebývalý a neuvě~i t.eln~ rychlý. Dnes už i vět.~dna
školních d~t.í ma svój mobilnl t.elefon. I na Čachrově
jsou vybudovány zesilovací st.anice pro p~íjem signálu:
RadioMobil - Čachrov - vodojem,

Javorná - louka nad prodejnou
Eurot.el - Čachrov - Pavlov,

Javorná u vodojemu
Český mobil - Čachrov - silo v areálu ZD,

Zahrádka čp. 11 (A. Jarollmová)
Javorná - FišerÓv dvÓr.

Mat.ei"'skáškola v Čachrov~ má zapsáno 14 d~t.l
(Čachrov 7, Braclné 1, Zahrádka 1, Javorná !:" Ho ř-á kov 1,
Onen Svě~ 1, P~edvojovice 1 dlt.~). Prem~rná celoroční

Volby

Spolky
110 let.
SDH

Kult.ura

Školst.v1



doch~zka d~~i = 10,9. ~edi~elkou MŠ je pi. Libuše
Rudo Lf ov á , kt.er~ dojiždi z B~šin. Uči~elka Jana V~vrov~
ukončila činnos~ ve zdejši MŠ k 31. 7. 2000 a nas~oupi-
la do t1Š ve Vrhavči. Od nového školniho roku nast.oupi la
pí. Fran~iška Kalist.ov~ z Čachrova jako pomocn~ vycho-
va~elka na odpoledni službu s óvazkem 0,55.

B~hem vedlejšich pr~zdnin byla t1Š vždy uz av ř-s-rra .
V prťlb~hu roku byla pl"-ipravena pes~r~ nabidka her,
z~bavy a veseli. 2x se usku~ečnila besidka pro rodiče,
na Várrooe na Den maminek, d~t.i oslavovaly t1ikul~še,
V~noce, vlas~noručn~ pekly perniky na besidky, zpivaly
koledy v kos~ele, uspol"-~daly masopus~ni rej a oslavu
Velikonoc. Na výlet. se všichni vypravili do Bradného,
kde si opékali vul"-~y a rovn~ž navšt.ivili ZOO v Plzni
a 4 divadelni pl"-edst.aveni v Klat.ovech. D~~i se uči hr~t.
na sopr~novou zobcovou f Lé t.rru , Každot.ýdenní výuku za-
jišt~uje pf. uči~elka Dryjov~ z Vrhavče.

Sponzol"-i byli šUkll"-i - na (\Čet. obce zaslali 23.999
korun. Ty~o pros~l"-edky obec využiv~ jako dopln~k finan-
cov~ni provozu ma~el"-ské školy.

Do z~kladni školy odešlo 6 pl"-edškol~kťl (3 kluci
+ 3 děvč~~ka). Rozloučeni s nimi se konalo 29. 6. 2000.

V l"-ijnu a list.opadu 2000 absolvovali kurz plav~ní
v plaveckém bazénu v Kl at.ove cb , Jezdili t.am po 5 t.ýdnťl
v pondělí na 2 hodiny. Pro dě~i ťo byl obrovský
z~ži~ek.

K 30. 4. 2000 odešla do dťlchodu dlouhole~~
uklízečka v t1Š pí. An~onína Hol cov á , kt.e r-ou nahradila
pí. Pavla Brťlhov~ z Čachrova.

Po devit.i let.ech činnos~i v ZŠ Čachrov odešel do
sO\.lkromé sféry uč.i~el t1gr. Luboš Vaněk, kt.erý dojižděl
ze S~r~žova. S jeho jménem jsou spojeny óspěchy, kt.eré
pl"-edevším ve spor~u prosl avi ly naši škol u. Novi uči t.elé
na zkr~cený óvazek Bohumir Har~el z Kolince, uči~el
v dťlchodu - německý jazyk, na 1. s~upni Jana Pravdov~
ze Sokolova do 4. 10. 2000, od 5. 10. 2000 Kvě~a Nov~-
kov~ z Kozi, uči~elka v dťlchodu.

Nový školni rok zah~jil l"-edi~el školy za pl"-í~om-
nos~i p. st.arost.y Karla Ranclá ka a pl"-edsedy Rady školy
ing. Karla Vit.ovce. Počet. ž~kťl poprvé za celou
exis~enci školy klesl pod 80 (79). Pan s~aros~a ubezpe-
čil pl"-i~omné, že obec bude školu podporovat. i naclá Le
a vyt.v~l"-e~ podminky pro jej i dalši rozvoj i udrženi
óplné z~kladni školy.

Kvťlli malému počt.u ž~kťl a s~~vajicim limi~ťlrn bylo
nut.né pl"-is~o\.lpi t, k ósporným opa~l"-enim. Na 2. st.upni
byly spojeny ~l"-idy pl"-i výuce naukových pl"-edmě~ťl,
~ělesné a hudební výchovy. Je zl"-ejmé, že t.a t.o opa~l"-ení
nepl"-ispívají ke kvali~ě výuky. Malý poče~ ž~kťl s sebou
pl"-in~ši nejen zhoršené podminky pro vzděl~v~ni, ale i
pro zav~děni nepovinných, voli~elných pl"-edrn~~ťla z~jmo-
vých kro\.lžkťl. S~ejně t.ak je ovlivněna i nabidka mimo-
škol nich ak~ivi ~, kt.e r-á se t.f mt.o st.~v~ neóměrně drahou
z~leži~os~i.

29. z~l"-í, za kr~sného
ž~ci i uči~elé celoškolní
výs~up na vrchol zvl~dli
Všichni byli pl"-ekvapeni

podzimního dne, podnikli
~}le~ na Roklan. N~ročný

óspěšně i nejmenši ž~ci.
ka~as~rof~lnim s~avem lesťl



'.J Bavorském národním parku po p'femnožení kťlrovce.
Začát.ek zimy i ce19 jej1 prtlb~h byl velmi t.ep19

a t.ém~Y-bez sntihové pokrývky. Jen s obtížemi se podaf-i-
10 usku~eční~ lyŽaY-ský výcvik na Javorné. Zpes~Y-enim
zimních radovánek byla celoěkolni akce na zimním
st.adionu v Kl at.ovech.

Ve sportu jsme letos nedosáhli takov9ch ósp~chťl
v rámci okres\.l jako v jiných let.ech. Proto hlavním
cílem se staly sout~že a ~innosti v rámci školy,
kt.erých se zÚčast.ni 10 co ne jvic žákťl. Se zájmem se
set.kaly školní pY-ebory ve s~olním t.enisu, st.f-elbě ze
vzduchovky, dámě a šachu, mezi t.1'ídnl sout.tiŽe v kopané,
volejbalu a pY-ehazované.

Zvláš~n1ho ocenění jsme dosáhli za soubor praci
zaslaných Žáky 7. ročníku do výtvarné souttiže vyhláěené
pY-edsedkyní Sená~u ČR.

Podobná ocentinl II Premio Lt.a I i a 2000" za výt.varné
práce získala dtivčat.a 6. r-oč nt ku Pavla Brťlhová a Jaros-
lava Tomanová.

Spor~ovnl možnos~i v obci jsou velmi dobré, ale Sport
jejich využíváni je nedostatečné. TJ Sokol nevykazo/al
prakt.icky žádnou spolkovou ani sport.ovni činnost .. I zi-
ma nebyla vhodná pro Iyužitl lyžaf-ského vleku.

Český červený ki"'ížv Kunkovicích je kromě has'čťl ČČK
Čachrov jediná organizace, kt.erá pravidelnti a dlouhodo-
bě ptlsobí na ózeml obce. Její činnos~ se ~raduje od
roku 1960. Zaklada~elem byl Y-1dlcí uči~el a st.arost.a
t.ehdejší obce Kunkovice Evžen Vaf-ejka. Tehdy měli asi
10 členťl. Hlavni činností byla zdr-av ot.rrí a pečovat.elská
služba. R. 1970 pY-evzal pY-edsednict.vl pan Ludvík Janka,
kt.erý skupinu vede dosud. V současné dobti má organizace
33 členy.

Na rozdíl od členských pY-lspěvktl v dobti založenl
organizace, k~eré činily 2 Kčs, v současnosti jsou
členské pY-1sp~vky 10 a 30 korun. Polovina se odevzdává
OS éČK, polovina zťlst.ává v mlst.ni skupinti.

Další finančnl prostY-edky zlskávaji za sběr
Železného šrot.u. V t.omt.o roce t.o bylo kolem 90 q a fi-
nanční část.ka by 1a pf-es !:,OOO Kč.

Skupina pravideln~ pečuje o vzhled návsi v Kunko-
v í c t ch . I let.os byl proveden óklid návsi a .rávu
prtlbtižn~ sekal pan Hosnedl.

V červenci byla uspof-ádána pout~ová .anečn1 zábava,
na kt.eré hrála hudba "A~las" pod vedením t1irosla la ce-
pického z Horšic. Jako už ~radičně, zábava byla optit.
prod~lečná, ~akže organizace doplácela skoro 2000 Kč.

V minulém roce schvál i 10 zas~upi t.elst.vo na podporu Život lidi
porodnosti v obci pro prvnl t.Y-i dtit.i narozené v r. 2000
finanční část.ky. V t.omt.o roce se jako prvnl narodila
Viktorie Schneederflerová z Javorné čp. 67, kt.erá do-
st.ala 30.000,- Kč. Druhá byla Krist.a Podaná z Čachrova
čp. 66 s 20.000,- Kč. TY-et.í Julie Kubá t.ov á z Kunkovic
čp. 9 zlskala 10.000,- Kč.



4. 11. bylo uvít.áno do života 8 d~tí z celého
obvodu. Nejdt-íve pt-ivítala pt-edsedJwn~ SPOZ Anna
Vítovcová rodiče s d~t.mi, pak žáčci z matet-ské ~koly
z Čachrova El i ~ka Podaná, f1agdal ena Koll rossová,
Krist.ýna a Jana Furišovy a f1arcel Heger pt-ednesli
básničky, st.arost.a promluvil k pt-ítomným, rodiče se
podepsali do pam~tní knihy a byly jim pt-edány dárky od
OÚ - pro každé dít~ vkladní knížka s vkladem 1000 Kč.

Dne 27. 10. 2000 našli pt-íslu~níci Policie ČR
obvodního odd~lení Kolinec ve vysoké tráv~ asi 1~,O m od
domova mrt.vého J ose f a Nováčka ze Zahrádky čp. 6.
DOchodce, který trpěl sklerozou se čas od času ztratil,
ale vždy ho někdo pt-ivedl zp~t. Pt-est.ože byl pryč od
úterka do čtvrtka, žena po něm nepátrala. Jeho zmizeni
oznámil až starosta obce.

Proti loťiskému roku by 1 počet. pt-ist.ěhovaných i od-
st.~hovanYch úpln~ stejný. Protože se narodilo 7 d~tí a
pouze 3 občané zemt-el i, z~e jm~ se počet obvv at.e l ne-
patrn~ zvýši 1 .

10. 8.
3. 2.

23. 3.

1906 - Frant.i~ka Koll rossová, Bradné 3
1908 - Rozálie t1at~jková, Javorná 16
1909 - Václav Schedlbauer, éachrov 38

Narozené d~ti:

17. 1.
19. 3.
20. 4.
25. 5.
18. 7.
28. 7.
20. 9.

SťiaUw:

2000 - Viktorie Schneedorflerová, Javorná 67
2000 - Krista Podaná, Čachrov 66
2000 - Julie Kubát.ová, Kunkovice 9
2000 - Jana Šilhavá, Jesení 19
2000 - Dezort Zden~k, Javorná 24
2000 - t1iroslav Klaus, Čachrov ~,6
2000 - Johana t1elchrová, Jesení 26

") 9. 2000 - Pavel Kirpal, Svinná E i a t1iroslava•...
Tršová, Hlavťiovice 35

2. 12. 2000 - Jana Šrámková, Čachrov 'jI" a Luboš Pillk,'-'~.
Nemilkov

Zemt-elí:

8. 2.
1. 5.

23.10.

2000 - Franti~ek Heger, Javorná 24
2000 - Emanuel Bytel, Čachrov 5
2000 - Anna Kollrossová, Zahrádka 5

zastupitelstva obce Čachrov dne 18. 10. 2001.

Zápis byl projednán a schválen na zasedání


