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V roce 2001 nedošlo k žádné změně na obecnim ú~adu.
P~i korrt.r-o.l e z Okresniho
ú~adu Klat.ovy, revizni odděleni,bylo zjišt.ěno, že nedost.at.ečněpracuje vět.ěina výbor~
OÚ (d~ive komisi).
Jsou t.o:
1) finančn:1 výbor p~i OU Cachrov, kt.erý prakt.icky nepracuje, má p~edsedu ing. Vlast.imila Valeše,
2) kontroln:1 výbor
nevykazuje žádnou činnost .. P~edsedou
je Ji~i Chlebeček.
3) stavebn:1 výbor
s p~edsedkyni
Jaroslavou Tomanovou,
kt.erý v p~ipadě nut.nost.inepravidelně pracuje.
4) Sbor pro občanské z~ležitoBti,kt.erý má v obci dlouhou
t.radici a
jako jediný má
ve své činnost.i t.rvale dobré
výsledky.
V t.omt.o roce se uskut.ečnilo 8 ve~ejnÝch
zasedán1
obecniho zast.upit.elst.va.
Leden:
Bylo schváleno
plněni rozpočt.u za uplynulý rok
a návrh
rozpočt.u na
rok
2001.
P~ijmy a výdaje
jsou
plánovány ve výěi 10.630.000
Kč. V p~ijmové část.i t.vo~i
nejdeležit.ějěi položky
p~ijmy z obecniho
lesa (600.000
korun),
p~ijmy
z prodeje
a
nájmu
pozemke,
odvoz
komunálniho
odpadu.
V oblast.i výdaje
t.vo~i největ.ši
položk\.l rekonst.rukce bývalé
ěkoly v
Javorné čp.
6 na
byt.y (6.860.000 Kč),
provoz ZŠ
a Šj
(500.000,- Kč
a
350.000,- KČ),likvidace komunálniho odpadu (400.000 Kč).
Bylo
rozhodnut.o, že
t.~iděný odpad
bude vyvážet.
firma
Rumpold
mist.o Sběrných
surovin Klatovy. Sběrné
suroviny účt.ovaly 300 Kč, nová
cena by měla být. asi polovični.
Hlavnim
problémem obce je udrženi
ZŠ v
Čachrově.
St.arost.a odeslal dopis
na
Školský
ú~ad Klatovy
a na
vědomi
poslanci
J.
Papežovi,
senátorovi
P. Smutnému
a Minist.erstv\.l
školst.vi v Praze.
V něm žádal o vý jimku
slučováni
t~id i na 2.
stupni a
informovalo
zpesobu
placeni neinvestičnich
náklade v ZŠ.
Březen:
Poslanci i občané byli
informováni o p~edáni
p~vodně obecnich lese z Lese ČR zpět obci. Byla vytvo~ena
nezávislá komise, kt.erá rozhodla o novém lesnim odborném
hospodá~i. Byla vybrána ing. Veronika Kollrossová.
Stát.em navržené
správni
obvody
- konkrét.ně obec
Čachrov by měl a pat.~it, pod
pově~enou obec Nýrsko,
kam
však neni žádné
spojeni ani kont.akty
zast.upit.elst.vo
odmit.lo. Výsledkem je t.o, že obec bude pat.~it.do Klat.ov.
Duben:
Obec Čachrov
se p~ipojuje
k stávajicimu mikroregionu
Šumava-západ
a zúčast~uje
se
akci,
t.imt.o
regionem po~ádaných.
Květ.en: Mistni
kroniká~ka upozor~ila na výroči 650 let.
(1352)
prvni
pisemné
zprávy
o obci
Čachrov,
kt.eré
p~ipadá na
rok 2002. Bylo dohodnut.o, že projekt.u by se
měly
zúčast.nit. i ostatni
složky
hasičský
sbor
Čachrov, Sokol Čachrov, základni
ěkola Čachrov. Byl dán
návrh
na
pamětni
publikaci,
výst.avu, vystoupeni ZŠ.
K.;,nk1"··é+",nípil. 1p1""avná ekupi na nE!by 1a ustavena.

Obecn1
úřad

Základní
~kole byla
schválena výjimka
po~tu ~áke
s tim,
~e
obec
dod~
finan~ni
~~stku
841.016
Kč do
st.~tniho rozpočtu
za 38 ~~ke, kteY-i chybi do normy (ve
~kolnim roce 2000.12001 to bylo 462.162 K~ za 23 chyb~jici
~áky) .
Byly
opraveny
varhany
v mistnim
kostele,
obec
pY-isp~la č~stkou 5.000 korun.
Červenec:
Stavba domu
~p. 6 v Javorné
bude dokoneena
k 31.8.2001.
Kolaudace
bude
24.
z~Y-i. Byli obesl~ni
všichni žadatelé o byt.
PY-idělov~ni byte se
uskutečni
v preb~hu z~Y-i a Y-ijna.
JiY.i Siksta
koupil
dem
~P.
1 v Kunkovicich za
500. 000 Kč.
Vzhl edem k t.omu• že t.errt.o
dťlm je kul turni
pam~t.kou, jsou pY-i jeho oprav~ch problémy s pam~t.k~Y.i.
19.
7. 2001
proběhlo výběrové
Y-izeni na Y-edit.ele
ZŠ. Do t.erminu se pY-ihl~sila pouze jedna z~jemkyně. Nová
Y.editelka pi. Mgr. Renata Uhlikov~ nastoupi 1. 8. 2001.
V červenci
a srpnu
bude
provedena úprava okoli
školy a výstavba nové silnice k les~ckým bytovk~.
Z~ti: Na zased~ni OZ se pY.edstavila nov~ Y-editelka ZŠ
t1gr.Renata Uhliková a sezn~m11a pY-itomné se svými z~ěry
v dalši
~innost.i školy.
Poděkovala
obci
za podporu,
kterou věnuje škole a jejimu udrženi.
By 1a vytvoY-ena komi se , kt.er~ rozhodne
o obsazeni
byte
v čp.
6 v
Javorné. Z~jemce
je 17, byt.e dv ariáct..
S n~jemniky jsou uzavir~ny n~jemni smlouvy, podm1nkou je
pY-ihl~šeni k t.rvalému pobytu.
Listopad:
PY.it.omni byli
sezn~eni
se
zY.izovacimi
list.inami ZŠ
a MŠ v
Čachrov~, jejichž zY.izovatelem
je
obec Čachrov.
Byty v ~p. 6 v Javorné byly pY-iděleny. Garsoniéra,
pevodně
určená
pro
p.
Kudrličku,
bývalého kronik~Y-e
obce,
byla
pY-ed~na
dalš1mu
z~jemci,
protože
pan
Kudrli~ka se vzhledem k věk\.la rodinnýmm pom~rem ocírm t.I
pY.ihlásit k trvalému pobytu.
V tomto
roce
se
opět. prohloubily
velké výkyvy
po~.asi.
Zima
byla
poměrn~
klidn~,
mrazy
mirné,
velký
nedost.atek sněhu.
Majitelé lyžaY-ských vleke
a rekreačnich zaY-izeni dopadli velmi špatně.
V bY-eznu a prvni polovin~ dubna
bylo celkém teplo,
ale 13. dubna nast.alo prudké ochlazeni, snih, teplot.y ve
dne -20C, v noci -30C - -50C. Toto trvalo až do 29. 4.,
kdy nastalo n~hle otepleni.
B~hem několika dne pY-ilétli
ro~Jsi, zat1mco v jiných
letech pY-ilétaji až v polovině
kv~t.na. Koncem kv~tna bylo velmi teplo, až + 250C.
Zato
v
~ervnu
a v
~ervenci
bylo velmi vlhko a
chladno, velmi m~lo letnich dne.
Lě t.o začalo až v
srpnu,
kdy bylo
opravdu letni
po~asi, teploty 250C - 280C.
To se
ov~em velmi rychle zm~nilo.
Z~Y-i bylo velmi
deštivé
a chladné,
ve
dne
jen
+50C
- +8oC. Hynuly
vlaštovky, proto~e nem~ly pot.ravu.
V Y.1jnu bylo slunečno a teplo, i pY-es 200C.
Listopad
byl celkem
prem~rný, ale
prosinec velmi
chladný, bohatý na sn1h. Vanul nebývale silný vitr. Bylo
velmi
mnoho sněhu,
tvoY.ily se
záv~je. V~noce
byly po
letech opět
bilé, mrazivé (až -190C).
Tento r~z počasi
trval až do nového roku.

Počas1,
úroda

Vzhledem k velkým výkyv~m počasi, hlavn~ k chladným
dn~ v červnu, červenci a zá~1, byla úroda výrazn~ horš1
než jiná léta
a mnohé plodiny, které vyrost.ly, se v některých oblastech nepoda~ilo včas sklidit. I úroda ovoce
byla nižš1. Da~ilo se houbám, kterých bylo v lese značné
množstv1.
Zemědělské
družstvo se
nyn1 zabývá
jedině chovem
Zem~dělBtv1
dobytka,
z rostlinné
výroby jsou výhradn1mi plodinami
pouze ty, které jsou pot~ebné pro krmeni dobv t.xa. Ten je
po celou
let.n1 sezónu chován na
pastvinách, kde je ponechán trvale. P~i p~eváděn1
z jedné pastviny na druhou
docház1
ke
značné
devastaci
p~vodn1ch
cest., kt.eré
sloužily d~1ve
pouze pro koňské
povozy a pro
t.uristy.
S nynějš1
technikou ovšem
jsou m1et.o výhledo\lých cest
rozblácené
plochy s
hlubokými kolejemi
po traktorech.
Veliké hnojišt~ pouze dvě des1tky metr~ od vodn1ho toku,
silnice s vrstvou hnoje, t.o je současný pohled laika na
naprostou zkázu krajiny.
Z pohledu zemědělc~ je ovšem \/šechno mnohem složitějš1.
Ve zdejš1
p~1hraničn1 oblasti
se zemědělci neobjedou
bez státn1ch
dotaci. A
pokud sledujeme média,
slyš1me a čteme o dvoji
funkci zeměd~lstv1, o ochraně a
udržováni
krajiny, o tom,
jak
st.át p~isp1vá
na t.ut.o
druhou
funkci
zemědělstv1.
Ovšem
skutečnost je úplně
jiná. Dotace
naprosto
nestač1,
vlast.n1
výroba
je
ztrátová, pracovn1k~
ubývá (ani by se
jich větš1 počet
neuživil).
Mnozi
dlouholet1
pracovnici,
kte~1
byli
oporou družst.va, odcházej1 do dťlchodu, ti kte~1 tam jsou
nyn1, dělaj1 tuto práci hlavně
proto, že v obci a okol1
jiné pracovn1 p~1ležitost.i nejsou a ne pro
opravdový
zájem. Všichni dělaj1 p01..1Ze
to, co je nezbyt.né, a p~itom
ne1..1stále
zápas1 s nedost.atkem peněz.
V obci existuj 1 t.aké soukrom1 zemědělci, kte~i maj 1
velmi
podobné
podm1nky,
jako
družstvo.
P~1kladem je
soukromá
firma
ing.
Jaroslava
Kubát.a v Kunkovic1ch.
ZabýVá se chovem skot.u na výrobu masa a mléka.
Hospoda~1
na 60
ha, z toho je
25 ha vlastn1ch,
ost.at.n1v nájmu. Pr~ěrný
stav skotu je asi 50 ks. Kromě
toho má dva
koně. Z celkové výměry je
20 ha orné p~dy,
pěst.1..1je
na ni obiloviny,
picniny a brambory pro pot~eby
vlastn1ho hospodá~stv1. Odbyt mléka je limitován kvótou.
Od roku
2000
je tento
limit
60.000
litr~
na rok.
Hověz1ho masa prodá asi 7 tun.
Hospodá~Bt\/1 nevyráb1 p~1mo biopotraviny, ale snaž1
se hospoda~it
ekologicky,
zatravňuje lokality náchylné
k erozi.
V letnim
obdob 1 je 80 % chovu celodenně
na
pastvě. Zaměstnán
je pouze majitel
a jeho mat.ka jako
spolupracuj1c1 člen rodiny.
To všechno
by
nebylo
možné
bez
mechanizace.
Základem
jsou t~i
trakt.Ol~y, r~zné
dalš1
st.roje na
sklizeň pice, zpracováni orné pťldy, orbu, vláčeni, seti,
chemickou
ochranu, sklizeň
bez skladovac1ch
prost.ortzn. lisováni pice do bal1k~, baleni do fólie.
Hospoda~en1
je soběstačné,
ke
zbohat.nut1 ovšem
neni,
výnos
stači
pro
pr~b~žnou
obnovu hOBpodá~Btv1
a obživu
rodiny. Pro
st.át.nidotace
plati t.otéž, co v
družstvu. Státn1 p~1sp~vek na zachováni krajiny je pouze
chiméra.

Pi"'ikolapsu
zemědělst.vi v
t.ét.ooblast.i,
nijak
vzd~len
skut.ečnost.i,
hrozi
naprost.~
krajiny
a pokračujici
vylidněni
venkova.

kt.erý neni
devast.ace

Lesy
Obec obhospodai"'uje
asi 300 ha
lesa. V současnost.i
se prov~děj:1 jen nejnut.n~jš:1 zásahy
v lese. Těži se jen
jednot.livé st.romy
napadené
kerovcem,
pi"':1padně z jiných
nut.nv ch
devode.
Holiny
jsou zales~ovány
do dvou
let.,
st.romky jsou ošet.i"'ovány a zajišťovány
prot.i okusu zvěi"':1.
V lese je černá zvěi"', vysoká,
t..j. jeleni a srnč:1,
v menš:1 mii"'e zaj:1c, koropt.ev, ki"'epelka. Žije t.u liška,
jezevec,
byl
pozorován
i pohyb
rysa. Čast.é jsou
kuny,
a t.o ne jen
v lese, ale
i v bl izkost.i
1idských
obydl i .
Z dravce
jsou
nejčast.ějš:1:
kán~,
jest.i"'áb, pošt.olka,
krahujec.
Pozorována
byla
čejka
chocholat.~,
sluka,
kv:1čala, st.raka a velké množst.v:1 pěvce.

Obchod
V Čachrově
je st.ále jeden
obchod sm:1šeným zbož:1m,
je
dobi"'e zásobený,
obsluha
je
pi"'ijemná a vst.i"':1cná.
V současné
době s úbyt.kem
obyvat.elst.va ubývá i zákazn:1ke.
Mlad:1,
kt.ei"'i jezdi za
praci do
měst.a, nakupuj:1
v supermarket.ech,
st.arš:1 post.\.lpn~ vym:1raj:1. Ceny
v
obchodech
(nejen v Čachrově)
se soust.avně pl:1živě zVYšuj:1.
V roce 2001 byla
dokončena
pi"'est.avbapťlvodn:1 školy
v Javorné
(čp. 6) na byt.ový dem s 12 byt.y v majet.ku obce.
Kolaudace
domu proběhla
24. 9.
Zájemci
o
byt. splnili
podminku
t.rvalého pobyt.u v obci.
Dem čp.
1 v Kunkovic:1ch koupil
MVDr. Jii"':1
Sikst.a.
Cena 500.000
Kč byla st.anovena s ohledem
na st.av bucíovv ,
kt.erý je
omezován
požadavky
pam át.k ái"'e (kdysi t.o byl
zámeček).
Nový majit.el by
r-ad v t.omt.o objekt.u vybudoval
zpracovn\.l mléka.
V t.ét.obudově
je prodejna
a
host.inec,
kt.eré provozuje
p:1. Miluše JaneČková.
M:1st.ni rozhlas
byl opraven,
ale
využ:1ván je velmi
zi"'idka. Bylo by t.i"'ebaobčany iniormovat. napi"'. o činnost.i
obecniho
úi"'adu, SPOZ,
obnovit. blahopi"'áni pi"'ikulat.ých
~Jročich,
iniormovat. o zasedáni
obecniho
zast.upit.elst.va.
Vývěsku
nesleduji
všichni
občané.
Úprava prost.ranst.vi v obci a nejbližš:1m okol:1 je ve
velmi
špat.ném
st.avu.
Kdysi
bylo
možné občany vyzvat.
k t.zv. "jarn:1mu
úklidu"
a na
výzvu
se skoro všichni
zúčast.nili. Dnes,
kdy je všechno
na majit.elich,
nedělá
t.éměi'" nikdo nic.
Po
vsi
se povaluj:1
igelit.y, obaly,
nikdo
neshrabuje
list.:1,
svět.lou
výjimkou
je
Český
červený ki"'ižKunkovice,
jehož členové
se pravidelně
st.araji o náves v Kunkovic:1ch.
O
zast.ávku
aut.obusu v Čachrově
pečuje
pan
Jii"':1
t1ezera,
zaměst.nanec
OÚ.
Obj ekt. je
čast.o zneči ět.ěn,
počmárán
reznými
nápisy.
Občanské
iniciat.ivy t.éměi'"neexist.uji.
Pi"'edDušičkami
2001
byla opravena
kaplička
Sv. Jana
(pi"'icest.ě do Bradného).
Byla vybilena,
krásnou
kovanou
mi"':1žkuvyrobil
pan Karel Beneš ml. ze Bi"'ez1. Celou práci
zajist.il
pan Frant.išek
Boi"'ik, zdejě1
rodák a majit.el
domu
čp. 23
v Čachrově,
jehož rodu
P~J pozemky,
kde
kaplička
st.oj1, pat.i"'ily.

Úprava obce,
doprava,
spoje

Slu~by
pošty Be
opět zhoršily.
Vzhledem k nové
provozni době na
poětě v Javorné i v
Čachrově od 11 do
15 hodin,
nemohou si obyvatelé,
kt.ei"'idoji~ději do zaměstnáni,
vyzvednout
uložené
zásilky
ani
využivat
ostatni služby poěty.
Sč1t.án1
V
roce 2001
bylo
k
1. bi"'eznu provedeno sč1táni
lidu, dome a byte podle zákona Č. 158/1999 Sb.
lidu
Organizaci
zajiěťoval
Český
st.at.istický úi"'adve
spolupráci
s minist.erstvy
pro
mist.ni rozvoj, obrany,
spravedlnost.i, vni t.ra, zahraničnich
věci, Českým \..'li"'adem
zeměměi"'ičským a kat.ast.rálnim, okresnimi úi"'adya obcemi.
Sč1t.áni v jednot.livých
sčit.acich obvodech
zajiět~ovali
sčit.aci komisai"'i a revizoi"'i, kt.erých bylo
v celé republice
52.000.
Byla
použit.a met.oda samosčit.áni,
kdy
obyvat.elé sami vyplňovali
sčitac1 tiskopisy.
V obci Čachrov byly ust.anoveny ti"'isčitaci okrsky a
jeden revizor, společný pro obec Čachrov a Běěiny.
- sčit.aci okrsek Čachrovsko
- sč1t.aci komisai'"Eva
BUjoková z Čachrova,
sči taci okrsek Kunkovsko - sč1 t.aca komisai'"Anna
Maěková z Kunkovic,
sčit.aci okrsek
Javorensko
sčit.aci komisai'"
František Běloušek z Javorné.
Sčitaci revizor - Anna
Vit.ovcová, z Běšin (pracovnice OÚ Čachrov).
Výsledky v naěi obci Čachrov:
- počet. obyvatel celkem - 545,
- počet. dome celkem - 241,
- počet. byt.e celkem - 298.
Podrobnějši
srovnáni
- viz pi"'1lohač.l.
Tyto
výsledky
jsou
pi"'edběžné, definit.ivni
se
pi"'edpokládaji v 2. polovině roku 2002.
Zaj1mavé
je
porovnáni
počt.u
obyvat.el České
republiky v rezných obdobich - viz p~iloha č.2.
U pi"'iležit.ostisčit.áni lidu bylo v Čachrově zruěeno
domovni č1slo čp. 39. Tent.o roubený dem byl nejméně 25 let.
opuštěn a chátral. V roce 1998 byl rozbrán a p~evezen do
Chanovic,
kde vzniká
skanzen lidových st.aveb na Šumavě
a v Poěumavi. V roce 2002 by měl být t.ent.oskanzen a v něm
t.ent.očachrovský
dem zpi"'istupněn ve~ejnost.i.
V let.ošn1m roce se konečně obnovila činnost. Sokola.
V poslednich
let.ech t.at.oorganizace vykazovala
nepat.rnou
činnost., kdy
někol ik málo člene cviči 10 v mistni t.ělocvičně.
Na všechnu
ost.at.ničinnost., kt.erá byla
d~1ve
velmi významná,
jako by se zapomnělo.
Až v letoěnim roce
se
za
p~edsednictvi
pana
Jana
Chrousta
z
Čachrova
činnost. spolku obnovila. Organizace má 111 člene, z t.oho
75
dospělých,
5
dorost.ence,
31
dět.i. Pravidelných
cvičeni se zúčastňuje
60 člene,
z t.oho 22 muže, 19 žen,
3 dorost.enci, 10 žáke a 6 žákyň - viz p~iloha č. 3.
Podle
smlouvy
se
základni
školou
o
bezplat.ném
pronájmu t.ělocvičny
mohou prost.ory ZŠ
použivat. po celý
rok (zima v tělocvičně,
lét.o na hi"'išt.i).
Uspo~ádal i dva
pochody,
na
"Bart.olorněj ", kde se
z(\častnilo 10 člene a na
Ost.rý, kam vyst.oupilo 10 člene
ze Špičáckého
sedla.
V zá~i
uspo~ádal i pout~ovou t.anečni zábavu a zápas
ve fot.balu Čachrov - Chvalšovice.

Veřejný

život.

