
Vobdobí normalizace se pro veřejnost oddíl změnil na TOM (turistické oddíly
mládeže), protože skauting byl zakázán. Naši známí pracovnici však pokračovali ve
výchovných metodách skautingu i pod jiným jménem a nepřestali jezdit do naší obce.

Když byla zřízena CHKO Sumava, museli odejít z Puksejn a našli útočiště na louce za
řekou (u cípu lesa), která patřila tehdejšímu JZD. Od té doby (asi 1976) jsou zde
každoročními hosty.

Dlouholetá vedoucí, jejíž bratr v roce 1968 skautský oddíl zakládal, je vedoucí Anna
Šebková, která už do této činnosti zapracovala i své děti a příbuzné. V současnosti tábor vede
její syn Václav Šebek, kterému ona bohatě pomáhá.

Uplynulý rok v obci neznamenal žádné zvláštnosti kromě počasí, o IZávěr
kterém bylo napsáno dříve a které v posledních dvou letech opravňuje obavy _
z možných změn podnebí na zeměkouli. Také výsledky referenda o přistoupení naší republiky
k EU, které byly celkově kladné, předznamenávají další vývoj ke vstupu naší země do EU
v roce 2004.

Tímto se s čtenáři kroniky Čachrova loučí Eva Bujoková, která se pokoušela
v posledních sedmi letech zaznamenávat události vobci Čachrov. Následovníkům přeji
hodně úspěchů.

Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání obecního zastupitelstva obce Čachrov
dne 15.7. 2004.
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Návrh rozpočtu Obce Čachrov na rok 20031
(v tis. Kč)

EO; k.._ () Dcd'\vé výnosy, dotace

~::k:. _ .1 Lesy

t3::k:. _ :2 Ce 1kem
z ~.c t«: provozovny - v l el:

- doprava
,::;r::)\/oz vodovode

13::k:. _ ::3 Celkem
byt.y ". nájemné
prodeje, a nájmy pozemKe
.odvoz odpade
dovozy traktor + Avia

E;k _ 6 Nahodj 1é pt<í jmy I výnosy z urokťl a pod.

4 040

500

520
120
200
200

1 050
550
100
300
100

200

6 ::3.1O _ --

E3K _ ..1 Lesy

t3k _ :2 Celkem
z t.oho provozovny - vleK

- doprava
1<.omuniKace - zimn1 údržba

- invest.ice
- rezerva

;::r~voz ,odovodťl

~::k:. _ ::3 Celkem
z torN ~kola - provoz

- investice
zdravot.ni c t.v r ,Kroni Ka J Kni hovna
t.}-' t.y
ve~ejné osv~t.leni
hr"b i t.o vv
odpady
péee o vzhled obce

~::k:. _ 4, Sociáln1 program

23::k:. _ 5 Požárn1 ochrana

E3K _ 6 Celkem
z t.orio provoz (\l"-ac!\.l

OZ, ostatn1 v9daje

1

250

1 045
1:'.0
1:'.0

60
42:'.
160
100

3 790
43:'.
800

50
7~,C
1::.O

'"-'
500
100

5

20

1 200
600
600

V pi"'1p<ldě potl"-eby doplJiuj1c1ch in.formaci se obraťte na
Obecn1 \lťat.1 v Čachrově.

Dotazy, pl"-ipom1nky a návrhy je možné uplatnit na Obecnim
Ůy..~t4u. V t'j~p.tn··W\l~ Vf:.< U-t~t~ H1 dn~ wd ~v~1"~:dn~rd t,~hat,a navl"·huI t.. J _ da
t.errn1mJ zasedán1 zastupit.els"tva 30.1. v 19.00 v Javorně (S'tavba1").
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Pln~n1 rozpočtu Obce Cachrov v roce 2003,

(v tis. Kč)
rozpo~e~ sku~e~nos~

4 057 4 745

500 529

520 942
120 468
200 234
200 240

1 148 1 214

5E,0 637
198 194
300 310
100 73

85 33

6 310.- 7 463.-

13 K _ o Daňvé výnosy, dotace,

13k. _ .1" Lesy

I3K _ :2 Celkem
z t..or.o provozovny - vlek

- doprava
prOVOZ vodovodO

EJK _ :3 Celkem
z t.or.o

bvt.v - nájemné
prodeje a nájmy pozemkO
:-)•.1' 'oz odpadó
dovozy traktor + Avia

EJK _ 6 Nahodilé pY-ijmy. výnosy Z urokfi a pod.

Pj""-:1.iJD"Y

EJk _ .1 Lesy 330

I3K _ :2 Celkem
z t.orro provozovny

1 455
300
260
64E,
2E,(J

vlek
autobus

komunikace
provoz vodovodťl, kanalizace

EJk _ :3 Celkem 3 300
z ~oho ěkola 1 655

zdravotnictv1,kronika,knihovna 50
byty 535
';e-i"ejnéosvě~len1 150
ht-bi t.ovv 5
odpady 599
pé~e o vzhled obce 26
pozemky 280

EJk_ 4: Sociáln1 program

E3K _ 5 Požárn1 ochrana

E3k _ 6 Celkem
z toho provoz ú~adu

OZ. volby, osrt.a t.rrí \njdaje

5

20

1 200
530
670

330

1 324
324
272
500
228

2 363
';JOO

527
134

13
469

13
282

o

5

1 064
401
663

6 310.- 5 086.-
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Výsledky hlasování v referendu o přistoupení ČR k EU v obci Čachrov ve

volebních okrscích Čachrov, Javorná a Kunkovice

"souhrnné yýsledy V obci Cachrov:

celkový počet oprávněných, voličů:
počet odevzdaných hlasů:
volební účast:
počet hlasů ANO:
počet hlasů NE:

I 452
. 238

52.7 %
170
68

(71.4 %)
(28.6 %)

Okrsek Č. 1 - Čachrov

celkový počet oprávněných voličů: 224
počet odevzdaných hlasů: 122 (54.5 %)

počet hlasů ANO: 93 (76.2 %)
počet hlasů NE: 29 (23.8 %)

Okrsek Č. 2 - Javorná

celkový počet oprávněných voličů: 140
počet odevzdaných hlasů: 73 (52.1 %)

počet hlasů ANO: 59 (80.8 %)
počet hlasů NE: 14 (19.2 %)

Okrsek Č. 3 - Kunkovice

celkový počet oprávněných voličů: 88
počet odevzdaných hlasů: 43 (48.8 %)

počet hlasů ANO: 18 (41.9 %)
počet hlasů NE: 25 (58.1 %)


