ROK 2002

Rok 2002 byl rokem významným v celé republice i v naší obci. V tomto roce se
konaly celostátně troje volby, v Čachrově dvoje. První byly 14. a 15. června volby do
Poslanecké sněmovny. Výsledky těchto voleb viz příloha č.l. Další byly doplňkové
volby do Senátu, ty se naší obce tentokrát nedotkly. Nejvýznamnější pro nás byly volby
do zastupitelstva obce. Ty se konaly prvního a druhého listopadu 2002.
V obci byly tři volební okrsky, zapsáno bylo 428 voličů, voleb se zúčastnilo 285
lidí, což je 66,6 %. Volilo se 9 zastupitelů, mezi nimi nebyla žádná žena.
Zvoleni byli tito zastupitelé: Hásnedl Bohurnír
- 158 hlasů
Ing. Valeš Vlastimil
- 150 hlasů
Hošťálek Zdeněk
- 147 hlasů
Ing. Kolář Stanislav
- 140 hlasů
Křen Jiří
- 160 hlasů
Brůha Josef
- 159 hlasů
Bejvl Josef
- 150 hlasů
Ing. Kubát Jaroslav
- 139 hlasů
Randák Karel
- 122 hlasů
Starostou se na 1. zasedání zastupitelstva stal Josef Bejvl, místostarostou Bohurnír
Hásnedl.
Komise: finanční:
předseda - Ing. Vlastimil Valeš
členové - Ing. Jiří Chlebeček, RNDr." Karel Šamberger
kontrolní:
předseda - Ing. Stanislav Kolář
členové - JosefBrůha, Jiří Křen
stavební:
předseda - Miroslav Moureček (externě)
Rozpočet obce: viz příloha
2 a výsledky hospodaření za rok 2001 viz příloha č. 3.

Obecní
úřad

L...-

č.

Tento rok byl velmi neobvyklý vzhledem k počasí. musíme doufat, že tento stav Počasí,
nebude pokračovat k horšímu, jak předpovídají někteří odborníci, totiž díky klimatickým úroda
změnám na zeměkouli. Lidé na celém světě totiž zasahují už dlouhá léta do přírodního '---------'
dění tak významně, že se mění přírodní podmínky (tání ledovců, likvidace deštných
pralesů, zvětšování ozónové díry díky nadměrnému znečišťování ovzduší ropnými i
jinými odpady a freony). Takových vlivů je velké množství a není divu, že se příroda
brání. Na zeměkouli se střídají velká sucha s katastrofálními záplavami, počasí se mění
velmi často a prudce, mírné zimy takřka bez sněhu se střídají s vysokými mrazy.
V tomto roce se zima chovala celkem normálně, ale brzy na jaře nastala velká
horka, velmi brzy vykvetly stromy, ale díky suchu se z nich vyvinulo málo plodů, obili
vyklíčilo dobře, ale v květnu nastalo léto, teploty dosáhly letních hodnot s nedostatkem
vláhy.
To všechno ovšem skončilo počátkem června, kdy začalo pršet, ochladilo se, a
toto trvalo celý zbytek léta. Zemědělci neměli co sklízet, mnohé vzešlé kultury obili i
zeleniny shnily, takže je museli zaorat. Seno se nedalo usušit, nebylo čím krmit dobytek.
Všechno to vyvrcholilo v polovině srpna, kdy po vytrvalých deštích v Čechách se
zvedly hladiny řek hlavně v povodí Vltavy, Berounky a Labe a nastaly povodně, které
nikdo nepamatoval. Ti, kteří byli připraveni na tzv. stoletou vodu, byli překvapeni,
protože voda dosahovala mnohem výš. Nevyhnula se ani městům a vesnicím, kde se
něco takového nepamatovalo. Například v Praze byly zaplaveny celé čtvrti (Karlín), bylo
zaplaveno Metro, mnohé archivy a památky zůstaly pod vodou a některé nenávratně
zmizely. Z této pohromy se bude naše země vzpamatovávat léta.

~

V naší obci řeka, která je obvykle sotva několik cm hluboká, náhle vystoupila
z koryta a řítila se krajinou, před sebou unášela všechno, co jí stálo v cestě, valila se přes
mosty, ten u elektrárny poškodila, most na Pozorku ale zničila docela. Obyvatelé Pozorky
mohli chodit do svých domovů jenom po provizorní pěší lávce u Švůgrů. Tato situace
trvala až do zimy, kdy teprve před Vánoci byl most znovu postaven společností Silnice
a.s. Klatovy.
Protože v celé zemi bylo povodněmi zaplaveno množství zemědělské půdy, ale i
zahrádek a sadů, úroda byla ztracena a zemědělci v postižených oblastech museli tento
rok odepsat. Našich zemědělců se to tolik nedotklo, protože louky, které jsou v nivě řeky,
jsou na podobný stav připraveny, naši předkové počítali i s takovouto možností, jenom
škoda, že současní hospodáři zavezli strouhy, tenkrát vybudované, odpadem a stavební
sutí, takže voda nemohla přirozeně odtékat a drží se tam dosud.
Takový průběh počasí v tomto roce měl vliv na celé zemědělství, odrazil se i
v úrodě ovoce, medu a ostatních plodin. Pouze houbám toto počasí svědčilo, rostlo jich
nevídané množství.

I Zemědě

Místní zemědělské družstvo se zaměřuje pouze na chov dobytka. Z pohledu laika
se v letošním roce zvýšil počet kusů dobytka, který se pase volně po celou letní sezónu.
Zlepšil se také způsob přepravy dobytka na jednotlivé pastviny, pokud vůbec bylo nutné
ho přemísťovat. Tak došlo k lepšímu využití luk. Škoda, že už nezbylo času a peněz na
konečné posekání rostlin, které dobytek nemá rád (šťovík, pryskyřník). Tyto rostliny
zaplevelují krajinu svými semeny. Škoda, že celkem úspěšný způsob, který prospěl
loukám i dobytku, se podařilo během jednoho zvlášť deštivého dne zničit rozvážením
hnoje do rozbahněných luk těžkou mechanizací. Otevřené rány v krajině zůstávají.

_
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Vobchodní síti vobci došlo kjediné změně. Změnil se majitel domu č. 1 Obchod
v Kunkovicích a obchod, který v něm do té doby byl, byl přemístěn do domu č. 18. .
Majiteli jsou manželé Janečkovi, kteří v něm pokračují v obchodní činnosti.

I

Po povodních došlo k poškození nebo úplnému zničení mostů na Pozorku, u Úpravy
elektrárny a na Pošingru. Místní komunikace na Pozorku, Chřepice a Buchar byly .obce
značně poškozeny a opravy trvaly do konce roku. Opravy stály celkem 1 871 644 Kč,-, ----z čehož Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci ve výši 925 000 Kč,- , zbytek
hradila obec.
Občanské iniciativy při úpravách obce neexistují, pokud se tím nemyslí úmyslné
znečišťování, např. autobusové zastávky v Čachrově (malování po zdech, rozhazování
odpadků mimo popelnici, úmyslné vytrhávání rostlin z okolí pomníku).
Obec pořídila z vlastních prostředků rnikrobus Renault Master za 1 038 062,- Kč,
hlavně pro potřebu zlepšení dopravy dětí do školy. Mikrobus je využíván i ostatními
občany obce nejen na kulturní akce, pro jednotlivé spolky k jejich činnosti atd.
V letošním roce byl v Chanovicích dokončen a otevřen skanzen lidových staveb.
Jeho součástí je i bývalý čachrovský dům č.p. 39, který byl v roce 1998 rozebrán a
převezen do tohoto skanzenu. Tento dům byl do té doby 25 let opuštěn.
Jak jsme již zmínili, tento rok byl volební. První volby se konaly 14. a 15 června
a byly to volby do Poslanecké sněmovny. Výsledky těchto voleb v naší obci viz příloha
č. 1.

V~ff.jný
žiýťtl

Dalších voleb se naše obec nezúčastnila. Byly to doplňovací volby do Senátu.
Tam se mění vždy jen 1/3 senátorů a tak se volí jen v jedné třetině volebních okrsků.
Zato třetí volby - do zastupitelstev obcí byly významné pro všechny občany
země, protože se bezprostředně týkají jejich života. Tyto volby se konaly 1. a 2.
listopadu a jejich výsledky v obci jsou v kapitole Obecní úřad.
Letošní rok byl významný pro naši obec, speciálně pro Čachrov, protože na něj
připadlo výročí 650 let od první písemné zmínky o existenci Čachrova z roku 1352.
Protože tato zmínka se týkala fary v Čachrově, muselo toto místo být osídleno mnohem
dřív, ale toto datumje první, které se dá doložit.
To, že by se tato skutečnost měla nějak významněji připomenout, bylo jasné už
dlouho předtím. Návrh zněl udělat s finanční pomocí Phare almanach o známých
skutečnostech z historie i o současnosti obce, připravit setkání rodáků, případně výstavu
fotografií, atd.
Pan starosta Randák odmítl toto všechno a rozhodl, že o Čachrovsku vznikne
kniha, kterou bude financovat sama obec. Na ostatní oslavy obec odmítla přispět.
S panem nakladatelem, Josefem Steinerem sestavili místopisnou knihu se starými
fotografiemi z celého Čachrovska. Bohužel, v knize je tolik věcných i pravopisných
chyb, že je docela bezcenná.
Takže bylo nutné, aby se případných oslav výročí ujal někdo jiný. Pod vedením
Zdeňky Kolářové, členky sboru dobrovolných hasičů, udělali téměř nemožné mladí
hasiči, kteří si říkají Soptíci. V sobotu 28.9., o místní pouti, oslavy zahájila slavnostní
mše v Čachrovském kostele, kterou zdobili svou přítomností místní hasiči se spolkovým
praporem. Promluvil pan farář Zdislav Pešat, byl připomenut význam tohoto výročí.
Promluvil také starosta pan Randák. Soptíci sami nacvičili pěvecké vystoupení
s doprovodem varhan. Zahanbit se nenechal ani pěvecký sbor místní základní školy.
Odtud přítomní přešli do budovy základní školy, která díky paní ředitelce Renatě
Uhlíkové, otevřela své dveře všem zájemcům. V několika třídách byla uspořádána
výstava fotografií, písemných materiálů, kronik a dobových předmětů. Podařilo se díky
dobrovolným dárcům uspořádat i malou brožurku s některými údaji z historie, která byla
k dispozici zájemcům zdarma Výstava a den otevřených dveří ve škole probíhal i
v neděli. Návštěva byla obrovská, mnozí rodáci i současní obyvatelé vzpomínali nad
fotografiemi a kronikami na své mládí i na předky. Podařilo se tak alespoň krátce
probudit naši pospávající obec z letargie.
Ze spolků v obci prospívají už tradičně nejvíce hasiči a po nich Sokolové a
v Kunkovicích Český červený kříž.
Sbor dobrovolných hasičů v Čachrově už tradičně pořádá hasičský ples "U
Benešů". Letos se konal 26. ledna 2002.
Hasiči se účastní pravidelně soutěží mužů, žen, dorostu i dětí. Nechybí ani na
oslavách v okolních SHD. Zúčastnili se i oslav 650 let v Čachrově. Přispěli 3 OOO,-Kčna
škody po povodních. Soptíci se přidali, uspořádali sbírku v obci a vybrali skoro
8 OOO,-Kč.Začali budovat nové hřiště.
Životníjubileurn oslavili pan Jidnřich Šebesta a pan JosefBrůha.
TJ .Sokol Čachrov má úspěšnou členskou základnu. Nejrnladší člen Kolář Matěj (
3 roky), nejstarší Jiří Donda (79 let). Pravidelných cvičení se zúčastňují: 47 dospělých, 5
dorostenců a 19 žáků. S místní základní školou mají smlouvu o bezplatném pronájmu
tělocvičny po celý rok - v zimě v tělocvičně, v létě v na hřišti.
Členové uspořádali v květnu pochod na Březník. Pěší túra vedla z Modravy na
Březník a zpět, asi 15 km. Zúčastnilo se 19 turistů.

v září

se opět vypravili autobusem obecního úřadu na další výlet. Z Antýglu se
šlo přes Tříjezemí slať, Javoří Pilu, Rybárnu až na Modravu. Délka trasy byla asi 15 km.
Členů Jednoty bylo 16.
Kromě hasičů i Sokolové pořádají taneční zábavy. 16. února to byl sokolský ples,
28. září pouťová taneční zábava. Pravidelná každoroční akce je také stavění máje 30.
dubna.
Sokolové odpracovali celkem 1201 brigádních hodin, z toho 933 hodin při
přípravě a službách na lyžařském vleku, 116 hodin na přípravu sálu na sokolský ples navážení židli, výroba chuťovek, příprava tomboly a úklid sálu.
Hlavním zdrojem příjmů, ale i výdajů je lyžařský vlek. Lyžařská sezóna byla
zahájena již v prosinci 2001 a sníh vydržel přes celé vánoční svátky až do konce ledna
2002, takže se zde mohl uskutečnit i lyžařský výcvik žáků ZŠ Čachrov.
Rok 2002 byl bohatý na činnost Sboru pro občanské záležitosti při Obecním
úřadu v Čachrově. Dne 23.2. se dožili zlaté svatby ( 50 let společného života) manželé
Georgij a Barbora Jordanovovi z Javomé č.p. 64, 28.6. je následovali manželé Václava
Helena Zemanovi, č.p. Onen Svět 5. Dne 8.8.2002 oslavili diamantovou svatbu ( 60 let
společného života) manželé František a Františka Ladrnanovi z Javomé č.p. 34.
Manželské páry navštívil starosta obce Karel Randák a předsedkyně SPOZ Anna
Vítovcová a předali jim květiny a drobné dárky.
26.10. bylo uvítáno do života 9 dětí. Nejdříve přivítala předsedkyně SPOZ Anna
Vítovcová rodiče s dětmi, pak žáčci mateřské školy Eliška Podaná, Barbora Kalistová,
Jana Stebelová a Daniela Grollová přednesli básničky, starosta promluvil k přítomným,
rodiče se podepsali do pamětní knihy a byly jim předány dárky - pro každé dítě vkladní
knížka s vkladem 1 000 Kč a pro maminky květiny.
Kultura
I v letošním roce byl uspořádán díky paní ředitelce školy Renatě Uhlíkové jarní
koncert, ve kterém vystoupili Jan Ostrý - flétna a Luděk Šabaka - klavír. Koncert se
konal v základní škole. Umělci provedli známá klasická hudební díla.
Druhým hudebním zážitkem byl koncert pěveckého sboru Šumavan, který se
konal 8.5.2002 v čachrovském kostele. V úvodní části zazpíval i pěvecký sbor základní
školy Čachrov.
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Mateřská škola již tradičně vyvíjí bohatou činnost i mimo pravidelný program, Školství
předepsaný osnovami. Počet zapsaných žáků kolísal mezi 18 a 22, pravidelně školu .
navštěvovalo kolem 10 dětí.
Dočkali se i udržované zahrady, díky obecnímu úřadu, který zakoupil traktůrek
- sekačku takže se zlepšily i možnosti dětí pobývat venku.
Velmi často jezdí do divadla, pořádají výlety do blízkého okolí, byli ovšem i
v ZOO v Plzni a historicky poprvé vyjeli v září na výlet do Velhartic nově zakoupeným
školním autobusem.
Pořádali také jako každoročně mnoho besídek pro rodiče i pro své starší kamarády
v ZŠ. Slavili společně Vánoce, zpívali v čachrovském kostele vánoční koledy, zúčastnili
se i masopustních rado vánek, které uspořádali mladí hasiči v místním hostinci. Tam si
zatančili, zasoutěžili a vydováděli se.
V květnu nezapomněli na maminky a jejich svátek krátkým pásmem básniček,
písniček i krátkých scének. Tento program pak předvedli i starším spolužákům a ti jim to
oplatili, zazpívali jim také.
V červnu přijeli do školy policisté se svými pejsky, aby ukázali dětem, jak se
policejní psi cvičí.

Už tradičně předvedli svůj program při "vítání dětí do života", které pořádá Sbor
pro občanské záležitosti v Čachrově.
V říjnu navštívili klatovskou knihovnu, uspořádali plavecký kurz v kJatovském
krytém bazénu.
31.12. skončila v Čachrově samostatná Mateřská škola a ta stávající se
integrovala do společné MŠ a ZŠ.
V základní škole pedagogický sbor se skládá z několika původních pracovníků,
z nichž služebně nejstarší je Mgr. Marie Sedláčková, která v tomto školním roce učí na
prvním stupni. Druhá je Mgr. Milena Chroustová, která vyučuje dějepis a český jazyk.
Paní ředitelka Mgr. Renata Uhlíková vyučuje při své náročné práci vedení školy
češtinu a hudební výchovu. Někteří učitelé pracují většinou na zkrácený úvazek.
V družině pokračuje ve své práci paní Taťána Zemanová jako vychovatelka.
Na začátku školního roku navštěvovalo školu 69 žáků. Na prvním stupni bylo
celkem 29 dětí, o které se rozdělily pí. uč. Sedláčková ( 1. a 4. ročník) a pí. uč. Soňa
Hosnedlová (2.,3. a 5. ročník). Na druhém stupni bylo celkem 40 dětí.
Zahájení školního roku proběhlo 2.9.2002, kdy žáky, učitele i rodiče přivítala paní
ředitelka a starosta obce Karel Randák.
V září proběhly oslavy 650 let čachrova, kterých se škola zúčastnila Dnem
otevřených dveří, pomocí dětí a propůjčením místností školy k uspořádání výstavy.
Ve škole se věnují sportu, a např. se zúčastnili přespolního běhu v Klatovech a
okresního přeboru v plavání, uspořádali školní soutěže - ve střelbě a o nejlepšího
"šplhouna". Zúčastnili se i okresního kola ve fotbalu v Klatovech,
Uspořádali přednášku o Antarktidě českého polárníka pana Pavlička. Ten svými
zážitky upoutal děti i učitele.V závěru odpovídal na řadu otázek.
Zaměstnanci školy a jejich rodinní příslušníci se vypravili na zájezd do Vídně a
na jižní Moravu. To se setkalo s velkým ohlasem.
Schůzka rodičů se konala v jednotlivých třídách. Rodiče byli seznámeni nejen
s prospěchem, ale i s problémy v chování žáků. Po této schůzce se situace zlepšila.
Poslední měsíc v roce byl věnován horečným přípravám na mikulášskou a
vánoční besídku. Třídy si připravily vlastní program, který pak s nadšením předvedly.
K 31.12.2002 přestal být zřizovatelem školy okresní úřad v Klatovech.
Zřizovatelem příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Čachrov, okres
Klatovy, piispěvková organizace, se stala Obec Čachrov.

Narozené děti
Podaný Michal
Procházková Zdeňka
Přerostová Kateřina
Schneedorfler Albert
Thurnwald Josef
Thurnwald Vojtěch
Zsigová Gabriela
Zárnišková Barbora
Sňatky a rozvody
Siksta Jiří - sňatek
Bejvl Josef - rozvod

- 1.8.2002, Čachrov 66
- 30.8.2002, Čachrov 57
- 8.7.2002, Čachrov 34
- 8.2.2002, Javorná 67
- 7.1.2002, Jesení 18
- 24.12.2002, Jesení 18
- 3.12.2002, Javomá 35
- 19.11.2002, Čachrov 65

Pohyb
obyvatelstva,
život lidí

Sikskta Jiří - rozvod
Furiš Josef- rozvod

Dudová Zuzana
Matějka Jan
Trukmuller Miroslav
Vejmelka Jiří

- 6.3.2002, Svinná 3
- 11.3.2002, Javomá 17
- 28.10.2002, Jesení 6
- 20.5.2002, Javorná 41

Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání obecního zastupitelstva
Čachrov dne 5.6.2003.

obce

